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Sammanfattning: 

Vilka är trenderna i den ryska doktrinutvecklingen under 2000-talet och hur kan dessa 

karaktäriseras? De ryska doktrinerna vänder sig inte primärt till operativ verksamhet utan är 

deklaratoriska till innehåll och omfattning och ska tolkas som signaler till omvärlden. Rysslands 

doktrinutveckling påverkas i stor omfattning av omvärldshändelser där retoriken i början av 

decenniet indikerar en stor oro för ett försvagat FN, vilket härleds till bl.a. Nato intervenering i f.d. 

Jugoslavien utan FN- mandat.  

 

Rysslands geostrategiska läge indikerar ett dilemma då hoten mot Rysslands säkerhet får en 

omfattande beskrivning i doktrinerna. Rysslands syn på FN har under senare delen av 2000-talet 

försvagats till fördel för CSTO som vuxit fram som ett möjligt ryskt alternativ till FN men främst 

som motvikt till Nato. Idémaktsteorin möjliggör att identifiera bl.a. retoriken i de ryska 

doktrinerna, där teorins institutionaliserade idéer, i främst den ryska militära eliten, påvisar varför 

förhållningssätt och uttryck i militärdoktrinerna skiljer sig i jämförelse med Vitboken. I detta 

sammanhang indikerar studien även motsättningar mellan den ryska politiska och militära eliten.  
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1. Inledning 

Den ryska militärdoktrinutvecklingen påverkas likt andra nationer av omvärldsutvecklingen. 

Leonid Brezjnevs no first use strategi avseende kärnvapen övergavs redan i militärdoktrinen 

från 1993 och kan sägas vara ett resultat av Sovjetimperiets fall med ekonomisk, politisk, 

ideologisk och militär försvagning och osäkerhet som följd.
1
  

 

Rysslands historiska position som en av två stora supermakter hade rubbats och mycket av 

innehållet i militärdoktrinen från 1993 präglades av detta faktum. Det var inte förrän man tog 

fram militärdoktrinen 2000 som det tydligare framgick att den påverkats av yttre faktorer. 

Nato inledde 1999 en attack mot f.d. Jugoslavien som man från rysk sida var starkt kritisk mot 

och ansåg att detta var ”a spit in the face” på Ryssland.
2
 Främst kritiserades Nato för att 

organisationen inte fått tillstånd av FN och OSCE att genomföra denna attack. Denna 

händelse påverkade arbetet med den militära doktrinen som släpptes i april 2000 främst i 

avseendet att man från rysk sida kunde motivera att använda väpnade styrkor i inhemska 

konflikter.
3
 

 

Vladimir Putins första mandatperiod som president (2000-2004) karaktäriserades av en svag 

ekonomi och ett ökat beroende av väst. I Vitboken 2003 konstaterades en skiftning i 

säkerhetsfrågor från militära utmaningar till mer socioekonomiska. Under Putins andra 

mandatperiod som president (2004-2008) förändras attityden till att det fanns en global 

tendens att lösa politiska problem med militära medel. Ryssland blev under denna period mer 

aktivt militärt genom att bl.a. öka samarbetet med Collective Security Treaty Organization 

(CSTO)
4
 och The Shanghai Cooperation Organisation (SCO)

5
. Storskaliga övningar med 

Kina genomfördes och utplacering av strategiskt bombflyg nära västländer är exempel på 

detta. Ryssland ekonomiska och politiska makt stärktes bl.a. genom de ökade energipriserna 

som gav positiva intäkter för Ryssland och minskade dess beroende till väst.
6
 

 
Only nuclear weapons allowed Russia to maintain its independence in the troubled 1990s.` […] Putin 

boasted that Russia has already overtaken the mighty US in the presumed nuclear arms race by 

developing and deploying a new generation of nuclear weapons and ballistic missiles, `while the 

Americans have yet to modernize their nuclear arsenal.`
7
 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Arbatov, G. Alexei, The Transformation of Russian Military Doctrine: Lessons Learned from Kosovo and 

Chechnya, European Center for Security Studies, The Marshall Center Papers No.2, ISBN 1-930831-02-1, 2000, 

www.marshallcenter.org/.../mc-paper_2-en.pdf, (hämtad 2012-02-28), sid 17. 
2
 Ibid, sid 13. 

3
 Ibid, sid 20. 

4
 Militär allians mellan Ryssland, Vitryssland, Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Uzbekistan och Armenien. 

5
 Mellanstatlig säkerhetsorganisation mellan Kina, Kazakstan, Kirgizistan, Ryssland, Tadzjikistan och 

Uzbekistan. 
6
 Blank, J. Stephen, Russian Military Politics and Russia´s 2010 Defense Doctrine, Strategic Studies Institute, 

2011, sid 52. 
7
 Felgenhauer, Pavel, The Jamestown Foundation, „Putin Declares His Defense Agenda for the Next Decade‟, 

12-02-23, pubs@jamestown.org  (hämtad 2012-02-29).  

http://www.marshallcenter.org/.../mc-paper_2-en.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Kyrgyzstan
http://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Republic_of_China
http://en.wikipedia.org/wiki/Kazakhstan
http://en.wikipedia.org/wiki/Kyrgyzstan
http://en.wikipedia.org/wiki/Russia
http://en.wikipedia.org/wiki/Uzbekistan
mailto:pubs@jamestown.org
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1.1 Doktrin – en bakgrund 

Doktrin kommer från latinets doctri´na och betyder bl.a. undervisning, lärdom, lära, avsedd 

att styra det praktiska handlandet särskilt i politiska och militära frågor.
8
  

Generellt kan sägas att det är en utmaning att utveckla moderna doktriner som skall passa in i 

en föränderlig värld med nya hot, förändrade uppgifter och en komplex insatsmiljö.
9
 

Doktriner genomgår en ständig utveckling för att svara upp mot de förändringar som sker i 

politiken, ekonomin, geostrategiska förhållanden och teknikutvecklingen.
10

  

 

Det finns fortfarande en något divergerande syn på hur olika länder definierar vad en doktrin 

är och vad doktrinen ska innehålla. Wilhelm Unge och Robert Larsson skriver i en FOI 

rapport från 2005 att rysk militär doktrin kan betraktas som en deduktiv produkt där statens 

politik visualiseras, där doktrinens grund främst bygger på resonemang från det generella till 

det specifika, medans man i jämförelse med väst kan säga att militära doktriner från USA är 

mer en induktiv produkt som i högre utsträckning bygger på resonemang utgående från det 

specifika till det generella.
11

 

 

För att få in ytterligare tolkningar av begreppet doktrin i en bakgrundsbeskrivning, får den 

amerikanske professorn i militärhistoria Trevor N. Dupuy tolkning av doktrinbegreppet utgöra 

en definition; 

 
Military doctrine is the combination of principles, policies and concepts into an integrated system for 

purpose of governing all components of a military force… […]…The origin of doctrine can be 

experience, or theory, or both. Doctrine represents the available thought on the employment of forces that 

has been adopted by an armed force. Doctrine is methodology, and if it is to work, all military elements 

must know, understand, and respect it. Doctrine is implemented by tactics.
12

 

 

De ryska doktrinerna är vanligtvis uppbyggda på ett sätt som i kombination med språkbruket 

vänder sig till ledande politiker och militärer i Ryssland, vilket skiljer sig från västländska 

doktriner. De ryska doktrinerna har därmed en nära koppling till den politisk-strategiska nivån 

och definierar sig som en uppsättning av officiellt godkända statliga synpunkter avseende att 

förebygga krig, styrkegenerering, förberedelser för att försvara sin suveränitet och territoriell 

integritet.
13

 Det finns fyra doktrindokument som anger riktlinjerna för rysk utrikes- och 

säkerhetspolitik, vilka är det nationella säkerhetskonceptet, militärdoktrinen, det 

utrikespolitiska konceptet samt övriga doktriner. Det nationella säkerhetskonceptet har en 

överordnad funktion för nationens säkerhetspolicy.
14

  

 

Den ryska generalstaben var ansvarig för framtagandet av militärdoktrinerna samt att dess, ur 

ett ryskt perspektiv, vetenskapliga grund granskades av generalstabsakademin och sannolikt 

krigsvetenskapsakademin, m.a.o. en militär tyngdpunkt.
15

  

                                                 
8
 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/doktrin, 2012-02-08. 

9
 Frisell, Mikael, Doktrinutveckling – en levande process, C-uppsats ChP 00-02, FHS, 2002, sid 3. 

10
 Ibid, sid 14. 

11
 FOI, Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv-problem och trender 2005, FOI-R-1662-SE, Stockholm, 2005 

sid 172. 
12

 Dupuy, N. Trevor, Understanding war – History and Theory of Combat, Paragon House Publishers, New 

York, 1987, sid 71. 
13

 Blank, Russian Military Politics and Russia´s 2010 Defense Doctrine, sid 3. 
14

 FOI, Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – en förnyad bedömning 2000, FOA-R – 00-01758-170-SE, 

2000, sid 17.  
15

 Kontakt via e-post med Fredrik Ahliny, MUST, Försvarsmakten (fredrik.ahliny@mil.se), 2012-03-02. 

http://www.ne.se/lang/doktrin
mailto:fredrik.ahliny@mil.se
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Det har i detta sammanhang framkommit indikationer på motsättningar mellan högre militärer 

och den ledande politiska nivån vid framförallt framtagandet av doktrinen från 2010, vilket 

den svenska försvarsavdelningen skrev i ett PM 2006.
16

  

 

I den svenska studien ”Strategi i väst och öst” från 1966, skriver man att en stormakts 

strategiska doktriner har två huvudfunktioner. Doktrinen ska för det första utgöra ett 

rättesnöre för den egna samhällsutvecklingen och främja funktioner inom vitala sektorer som 

har med skyddet av det egna landets integritet att göra. Doktrinens utformning påverkas av de 

faktiska förutsättningar som exempelvis de militära styrkornas sammansättningar och 

möjligheterna att skydda civilbefolkningen, vilket i praktiken innebär ett växelspel mellan 

doktriner och verklighet. Den andra huvudfunktionen är att doktrinen utgör signaler till 

omvärlden, såväl till allierade som till motståndare, där signalerna ska påverka uppfattningar 

om avsändarens avsikter och framtida säkerhetspolitiska agerande.
17

  

 

Håkan Edström definierar i sin doktorsavhandling, utifrån ovan beskrivning av 

doktrinernas huvudfunktioner, två begrepp. Han menar att när en doktrin utgör ett 

rättesnöre för utveckling av den egna försvarsmakten kan den anses vara ”operationell” 

medans när den utgör signaler till motståndaren är den av ”deklaratorisk” karaktär.18 

 

1.2 Problem 

Den ryska försvarsmakten har sedan Sovjetunionens fall genomfört ett omfattande 

reformarbete, vilket fortfarande pågår. Reformarbetets aktualitet fick ett visst uppsving i och 

med att Putin tillträdde som president i mars 2000 samt efter kriget mot Georgien 2008. 

Reformarbetet har inneburit att fundamentala förändringar ålagts den ofta konservativa ryska 

militären att acceptera och genomföra, vilket har varit påfallande svårt.
19

 Reformarbetet är 

inte enbart en militär angelägenhet utan kräver långsiktigt politiskt och ekonomiskt stöd från 

Moskva. Huvudsyftet med reformarbetet bedöms av en del vara den ryska statens försäkran 

om framtida förmåga att kunna projicera militär makt, att hävda sin territoriella integritet samt 

att återigen få en ”stormaktsstatus”.
20

 En av åtgärderna för att föra reformarbetet framåt, är de 

doktriner som tagits fram där militärdoktrinerna är en del.     

 

Militärdoktrinerna som släpptes 2000 och 2010 har en abstrakt uppbyggnad där man rör sig 

på en militärpolitisk nivå vilket skiljer sig från Vitboken från 2003, som i sin omfattning och 

innehåll är mer konkret och beskrivande. Vitboken har samtidigt en annan tyngd då både 

president Putin och försvarsminister Ivanov författat inledningen till dokumentet men även i 

offentliga sammanhang relaterat till Vitboken i sina tal.  

                                                 
16

 Försvarsmakten, Försvarsavdelningen Moskva, Försvarsassisten Henrik Ohlsén, En ny militärdoktrin i 

generalstabens byrålåda?, PM Dnr:Ö10:48/07, 2006-02-23, skickad till författaren  2012-03-14 av övlt Johan 

Huovinen försvarsavdelningen Moskva.  
17

 Backlund, Leif, Karl E. Birnbaum, Alf Edeen & Kjell Goldman (Red), Strategi i Väst och Öst – De strategiska 

doktrinerna i Förenta staterna, Storbritannien, Frankrike, Västtyskland och Sovjetunionen, SOU 1966:18, 

Esselte AB, Stockholm, 1966, sid 13-14. 
18

 Edström, Håkan, Hur styrs försvarsmakten? – Politisk och militär syn på försvarsdoktrin under 1990-talet, 

Department of Political Science, Umeå Universitet, ISBN 91-7305-484-4, Umeå, 2003, sid 44.  
19

 Thornton, Rod, Military Modernization and the Russian Ground Forces, ISBN 1-58487-492-9, Strategic 

Studies Institute, USA, 2011, sid 46. 
20

 McDermott, N. Roger, The Reform of Russia´s Conventional Armed Forces – Problems, Challenges and 

Policy Implications, The Jamestown Foundation, Washington, 2011. 
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Dock kan man generellt anta att en militärdoktrin är den konceptuella grunden för att koppla 

samman den militär-strategiska och politisk-strategiska nivån. 

 

I den nyligen publicerade utvecklingsplanen för den svenska försvarsmakten kan man läsa att: 

 
Rysk säkerhetspolitisk, militär doktrin och agerande har visat att man med militära medel är beredd att 

skydda sina intressen, inklusive ryska medborgare, i det man kallar det nära utlandet. Det inkluderar 

troligen även Baltikum. Ryssland genomför en militärreform…[…]… innebär bland annat att antalet 

insatsberedda förband ökar samtidigt som antalet mobiliseringsförband minskar. Reformen kommer 

troligen inte vara fullt genomförd förrän tidigast 2020.
21

 

 

Den ryska tankesmedjan CAST konstaterar att den ryska försvarsmakten idag inte är i stånd 

att genomföra de uppgifter som militärdoktrinen från 2010 beskriver. För att utkämpa ett 

lokalt krig är styrkorna idag för små, dåligt utrustade och utbildade. I händelse av ett regionalt 

krig blir dessa brister sannolikt än mer påtagliga.
22

 

 

Mot bakgrund till vad som författaren ovan presenterat, är det viktigt och intressant att studera 

doktriner, dess trender och vilken retorik man använder. En intressant fråga är härvid om 

Vitboken hade någon inverkan på militärdoktrinen 2010 eller huruvida doktrinerna 2000 och 

2010 är snarlika?  

 

1.3 Syfte, frågeställning med avgränsningar 

Syftet med denna studie är sålunda att analysera och bedöma de ryska militära doktrinerna för 

att påvisa de mest påfallande trenderna i doktrinutvecklingen under 2000-talet. Detta 

resulterar i följande frågeställningar; 

 

- Hur kan de mest påfallande trenderna i de militära doktrinerna från 2000 och 

2010 samt Vitboken 2003 karaktäriseras?  

- Vad är de största likheterna och skillnaderna mellan militärdoktrinerna och 

Vitboken?  

Utifrån syfte och frågeställning ovan kommer studien endast beröra militärstrategiska faktorer 

och således inte ekonomiska och sociala faktorer som doktrinerna till del beskriver. Det ryska 

reformarbetet är mycket omfattande och därmed analyserar denna studie främst de större och 

mer övergripande trenderna i den militära doktrinutvecklingen under första decenniet av 

2000-talet. 

 

1.4 Forskningsöversikt 

Det finns en stor mängd forskning om den ryska försvarsmakten i allmänhet men i synnerhet 

om utvecklingen av ryska materielsystem där kärnvapenfrågan är väl belyst. Vid den 

inledande fasen av denna studie kunde det konstateras att det fanns en del forskningsrapporter 

som beskrev och tolkade de ryska militärdoktrinerna från 2000 och 2010 samt Vitboken från 

2003. Det som även snart framkom under inläsningsfasen var att det fanns olika tyngdpunkt i 

                                                 
21

 Försvarsmakten,, FMUP 13 Del 1 – Politisk strategisk inriktning, Beteckning: 23 320:53070, 12-02-29, sid4.  
22

 Karnaukhov, Anton & Vyacheslav Tseluiko, Russia´s New Army, Mikhail Barabanov (red), CAST, Moskva, 

ISBN 978-5-9902620-3-4, 2011, sid 114. http://www.cast.ru/files/book/NewArmy_sm.pdf, (hämtad 2012-02-

07). 

http://www.cast.ru/files/book/NewArmy_sm.pdf
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de olika forskningsrapporterna avseende hur man tolkat doktrinernas innehåll. Vidare så 

kunde författaren inte finna någon tidigare studie, där man dels hade analyserat 

militärdoktrinerna och Vitboken tillsammans samt jämfört västerländska forskningsrapporters 

analyser av samma dokument, vilket kommer vara denna studies forskningsbidrag. Nedan 

presenteras forskningsläget i ett nationellt samt internationellt perspektiv med relevans för 

denna studie. 

 

Avseende allmänt om doktrinutveckling så författade majoren Mikael Frisell år 2002 en  

C-uppsats omfattande Doktrinutveckling – en levande process vid Försvarshögskolans 

chefsprogram. Vid en sökning på orden Ryssland och Doktrin på diva-portal.org så framgick 

endast två träffar varvid den som berörde ryska doktriner var John Hallgrens Rysslands 

maritima doktrin 2001 – En strategisk korpral, ett självständigt arbete på grundnivå vid 

Förvarshögskolan. Ingen av de två omnämnda berör den ryska doktrinutvecklingen i den 

omfattningen som denna studie gör. Vid Försvarshögskolan bedrivs för närvarande ett 

forskningsprojekt FoT Reguljär som leds av fil.dr Peter Mattson, i vilket denna uppsats är en 

del. I denna projektgrupp ingår även fil.dr Niklas Eklund som tillhör Umeå universitet och 

han har till denna studie bidragit med råd.  

 

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har främst under 2000-talets senare del, författat ett 

stort antal rapporter och artiklar om rysk säkerhetspolitik och militär förmåga. I en del 

rapporter berör man de ryska militärdoktrinerna och Vitboken. Forskare som i detta 

sammanhang är framträdande vid FOI är Carolina Vendil Pallin, Johan Norberg samt Fredrik 

Westerlund. Mottagare till FOI rapporter har i huvudsak varit Försvarsdepartementet.  

 

Strategic Studies Institute (SSI) är U.S. Army´-s institut för geostrategisk forskning och 

analys för såväl U. S Army War College räkning men även för armén samt 

försvarsdepartementet och SSI har publicerat ett antal rapporter om rysk säkerhetspolitik.  

 

Roger N. McDermott (RMD) har en examen från Oxford University i Storbritannien och 

forskar idag vid the Department of Politics and International Relations, University of Kent i 

Canterbury samt vid Eurasian military studies, Jamestown Foundation i Washington DC. 

McDermott är specialiserad på försvar och säkerhetsfrågor rörande Ryssland, Centralasien 

samt södra Kaukasus. 

 

Centre for Analysis of Strategic and Technologies (CAST) grundades 1997 och beskriver sig 

själv som en ledande rysk tankesmedja för rysk försvarsindustri och vapenhandel. Då denna 

institution är rysk hade det varit av intresse att studera hur CAST analyserat doktriner och 

Vitbok. Dock har det vid undersökning inte hittats material som motsvarar denna studies 

syfte, troligen med tanke på att CAST inriktar sig mer åt försvarsindustrin.  
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2. Metod 

I ett inledande skede av studien genomfördes en explorativ fas genom inhämtning, inläsning 

och översättning av doktriner, forskningsrapporter och annan empiri som bedömdes som 

viktig för denna studie. Studien börjar inledningsvis med en teoretisk beskrivning av 

idémaktsteori som därefter operationaliseras för att stödja studiens angivna problem och syfte. 

Den operationaliserade teorin utgör verktyget för en systematisk och replikerbar 

innehållsanalys av det empiriska materialet.  

 

Därefter genomförs en innehållsanalys av tre ryska doktriner för att så objektivt och 

systematiskt som möjligt kunna beskriva det konkreta innehållet i doktrinerna utifrån den 

operationaliserade teorin. Analysen genomförs med stöd av de indikatorer som var resultatet 

av operationaliseringen, där varje indikator, var för sig, kommer analysera doktrinerna och 

Vitboken. Detta skapar en tydlighet för mig som författare att kunna utföra det som analysen 

syftar till.  

 

Därefter, i kapitel 5, genomförs en metaanalys av forskningsrapporter med stöd av de 

indikatorer som tidigare användes för att analysera doktrinerna. Denna analys genomförs på 

ett annorlunda sätt än den första. Här analyseras varje forskningsrapport var för sig, först 

avseende vad man författat om militärdoktrin 2000 och därefter doktrinen från 2010. Som 

avslutning på kapitel 4 och 5 presenteras en sammanfattning med slutsatser. Slutligen kommer 

resultaten från analyserna att diskuteras där författaren även genomför en reflektion kring vald 

metod och förslag på vidare forskning.  

 

2.1 Metodbeskrivning  

Studien har en utgångspunkt i ett traditionellt positivistiskt förhållningssätt där författaren har 

en ansats att från ett ovanifrånperspektiv analysera doktrinerna för att därigenom identifiera 

trenderna i de ryska doktrinerna. Även i en studie av denna karaktär är dock författarens 

tolkning central, t.ex. rörande inhämtning och bearbetning av fakta. För en ökad objektivitet i 

studien måste en systematisk granskning genomföras av det empiriska underlaget vilket 

kräver verktyg som ger struktur. Verktyget som stödjer den systematiska granskningen 

framkommer under kapitel tre där idémaktsteorin operationaliseras varvid teorins 

grundläggande begrepp är en betydelsefull utgångspunkt för att kunna synliggöra och påvisa 

de trender som framträder i doktrinerna. 

   

Denna studie ska alltså påvisa trenderna i doktrinerna men även bedöma de större skillnader 

och likheter mellan doktrinerna och Vitboken, vilket gör att det essentiella i denna studie är 

vilket budskap doktrinerna förmedlar. För att bedöma skillnader och likheter innebär att 

studien har ett inslag av en jämförande design, där kvalitativa innehållsanalyser görs av 

doktriner från en begränsad tidsperiod. Den jämförande designen karaktäriseras även av att 

studien utgår från mer eller mindre identiska metoder för att studera och analysera empirin, 

vilket framgår genom operationaliseringen av teorin. Kvalitativ textanalys används för att 

genom noggrann genomläsning finna det viktigaste innehållet i doktrinerna. Den kvalitativa 

ansatsen ska i denna studie även ses som försök till att finna meningssamband avseende motiv 

och intentioner i retoriken i doktrinerna, vilket kommer att stödjas av idémaktsteorin.
23

  

                                                 
23

 Johannessen, Asbjörn & Per-Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, Liber, Malmö, 2010, 

sid 75. 
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Kvalitativ textanalys av politiska/militära deklarationer kan innebära speciella utmaningar i 

form av att allt verkar lika viktigt och att det är svårt att få en överblick över den information 

som finns i materialet.
24

 Mot denna bakgrund och att studien även ska påvisa större skillnader 

och likheter, måste den kvalitativa textanalysen kompletteras med ett verktyg som gör att 

doktrinerna granskas på ett lika systematiskt sätt. Idémaktsteorins tre analytiska kategorier 

världsåskådning, principiella övertygelser samt kausala uppfattningar kommer utgöra grunden 

för analys av doktriner och forskningsrapporter, vilket möjliggör en hanterbar och 

strukturerad analys. Detta ger i sin tur en bra helhetsuppfattning avseende doktrinernas 

innehåll.    

 

Efter analysen av doktrinerna förs resultat från tidigare forskningsrapporter samman genom 

att använda metaanalys som metod, vilket kan beskrivas som en analys av tidigare analyser.
25

  

Metaanalys kan även beskrivas som en uppsättning metoder för att sammanfatta resultat från 

oberoende forskning.
26

 Genom att använda denna metod med samma analysverktyg som vid 

innehållsanalys av doktrinerna, minimeras risken för att slutsatserna av denna studie inte är 

slumpartade utan väl underbyggda. Det empiriska underlaget får härigenom även en större 

bredd. Resultaten från analysen av doktrinerna samt metaanalys kommer utgöra grunden för 

den avslutande diskussionen för att svara upp mot studiens syfte och frågeställning. 

2.2 Material och Urval  

En studie av en försvarsmakts doktriner genom endast öppna källor, kan innebära att det finns 

brister i tillförlitligheten av informationen, särskilt i fallet Ryssland med sin historiska 

slutenhet. Endast översatta ryska primärkällor till svenska och engelska har använts men 

bedöms inte påverka resultatet av studien eftersom översättningarna från ryska har använts i 

annan forskning. Däremot skulle studien få en annan tyngd om den kompletterats med 

intervjuer av ryska officerare som har insyn i doktrinutvecklingen. Detta var ej genomförbart 

för denna studie av främst geografiska skäl och tidsskäl.  

 

Anna Lindh biblioteket vid Försvarshögskolan har använts för att söka främst material 

avseende rysk reformering och doktrinutveckling. Internet har använts frekvent då mycket av 

materialet till denna studie är publicerad i form av rapporter och återfinns på internet. 

Huvuddelen av rapporterna har kunnat laddas ner och finns hos författaren. En del material 

har författaren fått av försvarsavdelningen vid den svenska ambassaden i Moskva, där 

kontaktperson varit övlt Johan Huovinen. 

 

Varför har jag valt det undersökningsmaterial som jag valt? Motivet med att välja 

militärdoktrinerna från 2000 och 2010 samt Vitboken från 2003 är främst att det under det 

senaste decenniet skett stora förändringar i Rysslands försvarsmakt och att valt material på ett 

bra sätt speglar denna förändring. Därigenom ges en modern bild av trendutvecklingen. 

Valet av just SSI, FOI och McDermott som doktrinexperter motiveras främst av den 

geografiska spridningen, samt att det är främst dessa tre aktörerna som genomgående under 

2000-talet har analyserat Ryssland och dess militärdoktriner. Detta framstår som en styrka för 

denna studie. Ett icke slumpmässigt urval har använts med motivet att det endast fanns 

begränsat underlag eftersom det genomförts begränsade studier av just rysk doktrinutveckling. 

                                                 
24

 Johannessen, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, sid 106. 
25

 Cohen, Louise, Lawrence Manion & Keith Morrison, Research Methods in Education, (femte uppl) 

Routledge, London, 2000, sid 220. 
26

 Andersson, Gerhard, Metaanalys: metoder, tillämpningar och kontroverser, Studentlitteratur, Lund, 2003,  

sid 7. 
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Vid valet av material har författaren tagit hänsyn till kriterierna autenticitet, trovärdighet och 

representativitet, dvs. att dokumenten är vad de utger sig för att vara, att de inte förfalskats 

samt att använt material är representativt för andra relevanta dokument.
27

 

Som Thurén konstaterar,”att berätta är att välja. Det går helt enkelt inte att ge en fullständig 

beskrivning av någonting.”
28

 

2.3 Validitet och Reliabilitet 

Med validitet menas att om man verkligen mäter det som avses mätas, m.a.o. undersökte 

författaren det som studien avsåg undersökas. Begreppsvaliditet är överensstämmelsen mellan 

teoretisk definition och operationell indikator.
 
Idémaktsteorin som används i denna studie, 

beskrivs först kortfattat för att läsaren ska få en inblick i teorins omfattning. Teorin 

operationaliseras därefter till operationella indikatorer för att öka objektiviteten vid den 

systematiska analysen av doktrinerna. Indikatorerna med stödjande frågeställningar utgör en 

tydlig brygga mellan teorin och empirin. Därmed anser författaren att studien har en god 

begreppsvaliditet. 

 

Med resultatvaliditet menas om man undersöker det man påstår sig undersöka, vilket man 

oftast inte vet förrän själva studien är genomförd. Resultatvaliditet och begreppsvaliditet 

brukar slås ihop till benämning intern validitet.
29

 Studiens interna validitet kan möjligen 

ifrågasättas om faktorerna anses vara felaktigt utvalda. Dock, som författaren nämner ovan, 

har idémaktsteorin operationaliserats, vilket gör att det finns en spårbarhet i vilka faktorer 

som används vid analys. Som en extra tyngd i studien genomförs även metaanalys av 

forskningsrapporter som beskrivit militärdoktrinerna, vilket sammantaget förstärker den 

interna validiteten. Tydligheten i studiens syfte och frågeställningar anser författaren även ge 

styrka till den interna validiteten. 

 

Valet av material för studien avseende doktriner och forskningsrapporter har valts utifrån 

tillgången till lämpligt forskningsmaterial, d.v.s. mer av praktiska skäl. Dock är styrkan i 

validiteten spridningen på valt material, främst avseende forskningsrapporterna, där tre 

västerländska rapporter använts.
30

  

 

Med reliabilitet menas om man kan utföra studien på nytt med samma resultat, med andra ord 

hur väl mäts det som studien mäter. I detta sammanhang används även ett annat begrepp, 

replikation, vilket innebär att någon annan ska kunna genomföra denna studie och komma 

fram till samma resultat. Det handlar om studiens tillförlitlighet och att man som forskare 

tydligt beskriver sina tillvägagångssätt.
31

  

Denna studies transparens anser författaren vara god eftersom metoder och resultat tydligt 

redovisas och att studien hänger ihop från början till slut, där svaret på frågeställningarna 

verkligen leder mot studiens syfte.  

 

 

 

                                                 
27

 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 5 uppl., Malmö, Liber, 2002, sid 203. 
28

 Thurén, Torsten, Källkritik, (andra upplagan), Stockholm, Liber, 2005, sid, 87. 
29

 Esaiasson, Peter, m.fl., Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad, 2 uppl, 

Stockholm, Norstedts Juridik AB, 2005, sid 61. 
30

 Ibid, sid 172. 
31

 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, sid 43. 
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3. Teoretisk bakgrund 

Avgörande för teorins värde är hur den är formulerad, dess logiska uppbyggnad samt 

förmågan att svara mot empirisk data.
32

 Enligt Widén och Ångström bör man skilja på 

militärteori och militära doktriner, även om de båda kan utgöra kunskap.
33

  

 

Arbetet med att analysera de ryska doktrinerna har främst ett konceptuellt fokus, dvs. vad 

karaktäriserar doktrinerna och dess retorik. Det har under studien varit svårt att finna en klar 

teori som kan användas vid analys av doktrinutveckling på så sätt som denna studie avser. En 

användbar teori för denna studie är den s.k. idémaktsteori, vilken kommer att 

operationaliseras och användas som stöd för denna studies analys och diskussion.  

 

En teori som granskades av författaren i början av denna studie var det vidgade 

säkerhetsbegreppet, eller som den även kallas säkerhetskomplex-teori. Denna teori har bl.a. 

använts av Stefan Lundqvist i en studie av hur säkerhetsbegreppet tar sig uttryck i svenska 

försvarspropositioner mellan 1982-2009. Författaren valde dock tidigt bort denna teori då den 

spänner över flera sektorer än bara den militära, vilket gjorde den mindre lämplig för en 

studie av trender i ryska militärdoktriner.  

 

Författaren har under studien noterat att idémaktsteorin har använts i tidigare uppsatsarbeten, 

men inte i studier av doktriner. Dock inspirerades författaren att använda teorin i denna studie 

som ett verktyg för att finna kraft till att påvisa trendförändringar i ryska doktriner. 

Idémaktsteorin har främst använts vid studier av utrikespolitik, där Sebastian Glans använde 

teorin för att studera hur idén om soft power uttrycks i svensk, brittisk och amerikansk 

utrikespolitik. En av Glans slutsatser var att idémaktsteorin är en bra förklaringsmodell för att 

påvisa idéers betydelse för politikens utformning
34

   

 

I ett annat sammanhang än utrikespolitik, använde Per Nilsson idémaktsteorin som en 

teoretisk bakgrund för att bl.a. förstå vilka idéer som kan utgöra grunden för Corbetts och 

Mahans teorier om sjökrig. Nilsson påvisade i sin undersökning flera exempel på där 

idémaktsteorin kunde stödja resonemanget kring sjökrigsteorins inverkan på sjökrigets 

förande.
35

 

 

Idémaktsteorin beskrivs kortfattat nedan, främst för att medvetandegöra hur denna 

analysinriktning eller forskningstradition ser ut. Eftersom en studie av doktriner kan sägas 

vara en studie av idéer för beslutsfattande, är teorin relevant för denna studie, vilket samtidigt 

är teorins främsta styrka. Motivet till detta är att makteliten som påverkat och författat 

doktrinerna, sannolikt vill förskjuta idéer genom ny argumentation i doktrinernas retorik. En 

annan styrka med idémaktsteorin är dess förklaringskraft till att finna spårbarhet till varför 

viss retorik används i doktrinerna. Dess nackdel är främst att den inriktar sig på hur individens 

idéer och uppfattningar påverkan människans agerande. Detta kan i denna studie vara en 

nackdel eftersom doktrinernas författare inte analyseras, utan doktrinernas innehåll. 

 

                                                 
32

 Widén, Jerker & Jan Ångström, Militärteorins grunder, Försvarsmakten, Stockholm, 2005, sid 6.  
33

 Ibid, sid 7. 
34

 Glans, Sebastian, ”Har forskningen om internationella relationer någon praktisk betydelse? En studie om 

idémakt i utrikespolitiken”, Magisteruppsats Statsvetenskap, Södertörns Högskola, 2007.  
35

 Nilsson, Per, ”Militärteorins påverkan på utvalda beslutsfattare inom Royal Navy 1914-1918”, C-uppsats, FHS 

304/6:1, Försvarshögskolan, 2006. 
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3.1 Idémaktsteori 

Som en teoretisk ansats för studiens analyser och avslutande diskussion presenteras här 

idémaktsteorin. Teorin kommer därefter att operationaliseras och användas som ett 

analysverktyg och som stöd i den senare diskussionen kring dess kraft att påvisa varför det 

eventuellt skett förändringar i de ryska doktrindokumenten. Något förenklat handlar det om 

den teoretiska föreställningen om att som forskare kan studera hur olika aktörer tänker och 

därefter systematisera deras föreställningar med relevans för konkret bedömning av sannolika 

beteenden.
36

 

 

Judith Goldstein och Robert Keohane beskriver i sin antologi Ideas & Foreign Policy hur 

individers idéer och övertygelser kan ge förklaring till politiska beslut, främst inom 

internationell politik och specifikt utrikespolitiskt beslutsfattande.
37

 Vidare så anser Goldstein 

och Keohane att individers idéer och uppfattningar inte direkt styr omvärldsutvecklingen men 

att idéer påverkar människans agerande.
38

  

 
Although we hold neither that a theory of ideas can stand alone nor that we can understand politics 

without understanding interests and power, we suggest that policy outcomes can be explained only when 

interests and power are combined with a rich understanding of human beliefs.
39

 

 

Enligt Goldstein & Keohane är det viktigare att förstå idéers effekter än deras ursprung och 

man delar in idéer i tre analytiska kategorier vilka benämns som världsåskådningar (world 

views), principiella övertygelser (principled beliefs) och kausala uppfattningar (causal 

beliefs).   

 

Med världsåskådning menar Goldstein & Keohane att det finns grundläggande övertygelser 

som kraftigt påverkar individens sätt att tänka, vilket de menar återfinns i bl.a. världens större 

religioner och ideologier. Vidare innefattar denna kategori av idéer hur den specifika kulturen 

uppfattar sina symboler men även individens egen uppfattning om sin identitet. 

Världsåskådning är omgärdat av hur individen uppfattar sin identitet och att det är individen 

som aktivt väljer sin egen framtid. Denna kategori av idéer har störst påverkan på exempelvis 

en individs agerande.
40

 Genom att förstå vad som påverkar individen i den kontexten 

individen befinner sig i, kan det ge förklaring till vilka alternativ som väljs i en specifik 

situation.   

 

I den andra kategorin, principiella övertygelser, avses normativa idéer som specificerar 

kriterier för att skilja på rätt och fel och rättvist från orättvist. Att slaveri är fel och att alla 

människor har rätt att tala fritt är exempel på principiella övertygelser. Denna idékategori 

anser Goldstein & Keohane kan fungera som medlare genom att grundläggande principer eller 

läror ger vägledning till vilka beslut som fattas. Förändringar i kategorin principiella 

övertygelser har liksom förändringar i världsåskådningar en stor påverkan på de politiska 

besluten. Detta exemplifieras i antologin med bl.a. dödandet och torterandet av miljontals 

                                                 
36

 Kontakt via e-post med Niklas Eklund, Umeå Universitet, 2012-03-02. 
37

 Goldstein, Judith & Robert Keohane (red), Ideas & Foreign Policy – Beliefs, Institutions and Political change, 

Cornell University Press, USA, 1993, sid 3. 
38

 Ibid, sid 4.  
39

 Ibid, sid 13. 
40

 Ibid, sid 8.  
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oskyldiga under andra världskriget, övertygade européer och amerikaner att mänskliga 

rättigheter fortsättningsvis skulle vara internationellt reglerade och överenskomna.
41

  

 

Kausala uppfattningar är enligt Goldstein & Keohane föreställningar om relationen mellan 

orsak och effekt som omfattar individens tillvägagångssätt för att uppnå målsättningar. 

Exempel på detta är hur man 1989 genom den ungerska och polska revolutionen påvisade för 

Östtysklands och Tjeckoslovakiens befolkning att man kunde störta denna typ av regimer. 

Denna kategori av idéer hämtar sin kraft i samhällets eliter, vilket kan vara byäldste, forskare 

eller elitinstitutioner och blir därigenom rättesnören för hur individers mål kan uppnås.  

Förändringar i uppfattningen mellan orsak och effekt sker oftare än förändringar i de andra 

två kategorierna världsåskådning och principiella övertygelser, främst i samband med den 

tekniska utvecklingen.
42

 

 

Goldstein & Keohane ställer frågan om idéer har en påverkan på politiska beslut, och om det 

är så, under vilka förutsättningar?
43

 Författarna har definierat tre möjliga tillvägagångssätt 

eller vägar där idéer kan påverka politiska beslut, vilka beskrivs som idéer som vägkartor 

(ideas as road maps), idéer som kontaktpunkt eller samordning (ideas as focal points and 

glue) samt institutionalisering (institutionalization). Med dessa tillvägagångssätt kan man 

enligt författarna avgöra huruvida idéer influerar och påverkar de politiska besluten, vilka 

redovisas kort nedan. 

 

Med idéer som vägkartor avses bl.a. att när individen valt en idé så avgränsas andra 

alternativ bort genom en endera logisk avgränsning eller helt enkelt genom att få de andra 

alternativen att verka ointressanta. Individen har alltid brist på information när en strategi ska 

väljas och individens idé är därför en viktig del i förklaringen av politiska val. Redan gällande 

idéer kan ges en felaktig bild av att exempelvis nya idéer är så övertygande att det leder till 

nya uppfattningar och synsätt för ett helt kollektiv. Skillnaden mellan kausala idéer och 

principiella idéer, menar Goldstein & Keohane, är att de kausala reagerar direkt och delvis tar 

bort osäkerheten medans de principiella idéerna gör det möjligt för individen att agera, även 

vid en existerande osäkerhet.
44

 

 

Med idéer som samordning menas att det inte bara är upplevda möjligheter och 

begränsningar som inverkar på individens agerande utan även individens förväntningar och 

idéer. Idéer kan tjäna som en kontaktpunkt, som en lösning på problem i samband med oklara 

överenskommelser, eller som medel för att motverka kollektiva problem. Den politiska eliten 

kan avgöra handlingsalternativ på grundval av bl.a. gemensamma kulturella eller religiösa 

idéer. Om medlemmar i ett samhälle (stat) inte kan uppnå samförstånd till ett regelverk, 

menar Goldstein & Keohane att det är ointressant om det finns institutioner som kan 

underlätta att samförstånd uppnås.
45

 

 

Avseende institutionalisering, eller institutionaliserade idéer, menar Goldstein & Keohane 

att idéer får en långsiktig påverkan genom att de införlivas i den politiska debatten, men även 

en påverkan genom institutioners agerande. När idéer och tankar en gång har påverkat en 

institutions utformning, kommer detta synas i bl.a. motivationen hos individerna som arbetar i 

                                                 
41

 Goldstein, Judith & Robert Keohane (red), Ideas & Foreign Policy, sid 9.  
42

 Ibid, sid 10.  
43

 Ibid, sid 11. 
44

 Ibid, sid 13-16. 
45
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den men även hos dem som institutionen är till för. Denna typ av idéer kan påverka 

institutionen under generationer, även då det inte finns någon tro på idéerna som kausala eller 

principiella förklaringar.  

 
One of the best examples of this process is seen in the case of legal doctrines – socially constructed sets 

of ideas that constrain contemporary policy making.
46

 

 

Goldstein & Keohane beskriver även hur de politiska institutionerna, med vilka man bl.a. 

inberäknar administrativa organisationer, lagar, etc., fungerar som medlare mellan idéer och 

politiska utfall. Vidare så beskrivs att de äldre institutionaliserade idéerna kan fortsatt inneha 

en stor politisk betydelse, speciellt då individen inte förstår den förda politiken. 

Institutionaliserade idéer spelar en viktig roll genom att generalisera regler och koppla ihop 

olika politiska frågor.
47

  
 

The existence of international institutions gives states greater incentives to make their policies more 

consistent with one another and with prevailing norms, so that they can be more successfully defended in 

international forums.
48

 

 

Avslutningsvis konstateras att idéer kan kategoriseras som världsåskådningar (world views), 

principiella övertygelser (principled beliefs) och kausala uppfattningar (causal beliefs). Idéer 

kan influera individens agerande och politiska förändringar samt genom att agera som 

vägkartor hjälpa till med att hantera frånvaron av unika lösningar.
49

 För denna studie är det 

intressant att undersöka idémaktsteorins relevans för utvecklingen av de ryska doktrinerna.  
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3.2 Operationalisering – idémaktsteori 

Idémaktsteorin kommer här att operationaliseras genom att författaren tolkar teorin till 

grundläggande mätregler för hur den ska användas i kommande analyser. De faktorer som 

operationaliseras nedan till indikatorer kommer fortsättningsvis användas vid analys av dels 

de ryska doktrinerna (kapitel 4), samt vid den senare metaanalysen av forskningsrapporter 

(kapitel 5). Indikatorerna är resultatet av operationaliseringen och ska ses som ett mått på 

teorins begrepp som framkommer nedan. Till indikatorerna kommer frågor att formuleras, 

vilka ska fungera som stöd och komplement till den systematiska analysen, vilket gör att 

doktrinerna granskas på ett systematiskt och noggrant sätt. Frågorna hjälper även till att 

överbrygga teorin till empirin. Sammantaget ger detta studiens resultat en ökad objektivitet.  

 

Världsåskådning 

Idémaktsteorin menar bl.a. att grundläggande övertygelser påverkar individens sätt att tänka 

och agerande och hur den specifika kulturen uppfattar sina symboler, men även individens 

egen uppfattning om sin identitet. I denna studies kontext menar författaren att man kan 

översätta detta till vilken plats Ryssland anser sig inneha i världssamfundet men även hur 

Rysslands internationella relationer ser ut. Den ledande ryska eliten anser Ryssland idag vara 

en militär stormakt som befinner sig i en strategisk komplex situation där den ryska statens 

suveränitet är utsatt för många hot. Även om Ryssland idag beskriver hoten mot nationen i ett 

brett perspektiv så menar man samtidigt att nationen måste samarbeta med andra aktörer för 

att möta hoten. Det är inte främst de direkta hoten som kan analyseras med denna idékategori 

utan just hur Ryssland uppfattar sig själv och andra i den strategiska kontexten.  

 

En faktor i detta sammanhang är att analysera hur Ryssland ser på de större internationella 

aktörerna, vad Ryssland anser sig ha för skyldigheter och rättigheter gentemot internationella 

aktörer samt vad man anser vara viktigt att göra för att utveckla samarbetet med dem. Idéer 

som samordning influerar sannolikt retoriken kring det ryska samarbetet på strategisk nivå 

och kan fungerar som ett medel för att motverka kollektiva problem. Den ryska kulturen 

påverkar sannolikt, eller kanske rentav tvingar ledande politiker och militärer att inta en 

hållning gentemot olika aktörer som för omvärlden kan tyckas anmärkningsvärd. 

Resonemanget kring teorins världsåskådning i den ryska kontexten leder fram till följande 

indikator; 

- Ryssland i världssamfundet. På vilket sätt beskriver doktrinerna hur 

Ryssland ser på förhållanden till de större internationella aktörerna som 

Nato, EU, FN och CSTO men även till länderna USA, Kina och 

Vitryssland? Kan det i detta sammanhang indikeras att Rysslands strategiska 

och historiska kultur påverkat retoriken i doktrinerna? 

 

Principiella övertygelser 

Teorin menar att normativa idéer specificerar kriterier för att skilja på exempelvis rätt och fel 

och rättvist från orättvist. Normativa idéer söker svar på hur något bör vara och hur detta kan 

rättfärdigas. I denna studie menar författaren att detta kan exemplifieras med omvärldens 

uppfattning om Ryssland från ett utifrånperspektiv, där den existerande självbilden styrs av 

vilken självbild den politiska och militära eliten anser Ryssland ska ha, vilket i sin tur 

påverkar retoriken i doktrinerna och därmed vilken militär-politisk strategi man väljer. Anser 

Ryssland att omvärlden ska uppfatta det som legalt att använda militärt våld i vissa situationer 

beskrivs detta tydligt i doktrinerna. Men för att rättfärdiga användandet av det militära våldet, 

är det essentiellt att hoten mot den ryska säkerheten först beskrivs tydligt.  
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Hoten mot Rysslands säkerhet kan tolkas som ytterst varierande eftersom man anser att 

befinna sig i en geostrategisk komplex situation med hot från alla väderstreck.  

 

Denna idékategori kan i detta sammanhang fungera som en vägkarta för att kunna agera i 

situationer av osäkerhet, vilket kan vara ett bra alternativ då hoten är mångfacetterade. 

Resonemanget kring teorins principiella övertygelser, i den ryska kontexten, menas 

sammantaget för denna studie att Ryssland beskriver sig själv som en utsatt nation. Detta 

rättfärdigar därmed att hoten mot nationen beskrivs ytterst tydligt, dvs. den ryska självbilden 

om vad som är rätt och fel lyser tydligt igenom i hotbeskrivningen. Detta resonemang leder 

fram till följande indikator; 

- Hot mot den ryska säkerheten. Hur uttrycks de huvudsakliga hoten mot 

Rysslands säkerhet och kan det indikeras förändringar i doktrinernas retorik 

kopplat till rådande omvärldsläge då doktrinerna publicerades. Kan man 

skönja att Ryssland ansåg sig mer eller mindre hotade vid något tillfälle och 

hur uttrycktes det i så fall? 

 

Kausala uppfattningar 

Teorin lyfter i sammanhanget med kausala uppfattningar fram att det är relationen mellan 

orsak och effekt som leder till tillvägagångssättet för att uppnå målsättningar. Teorin menar 

även att förändringar i orsak och verkan sker oftare än i de andra idékategorierna, främst i 

samband med teknikens utveckling. När hoten mot den ryska nationen tydligt presenterats, 

möjliggör detta att enkelt beskriva vilka uppgifter den ryska försvarsmakten ska kunna utföra. 

Det kausala eller orsakssambandet ska här ses som att hoten är orsaken och uppgifterna för 

den ryska försvarsmakten att bemöta hoten är verkan eller effekten av dessa. I kontexten för 

denna studie kan detta översättas till vilka åtgärder som Ryssland vidtar för att uppnå den 

ryska självbilden som beskrevs tidigare, dvs. hur man kan uppnå sina säkerhetspolitiska mål 

och exempelvis kan trygga ryska medborgares säkerhet.  

 

Ryssland syn på och tolkning av maktförhållanden i världen är en central faktor eftersom den 

uppfattningen i sin tur bidrar till vilka medel man avser nyttja för att nå uppsatta mål. Detta 

ger i sin tur vägledning till hur det militära instrumentet ska användas för att försvara sin 

nation och i detta sammanhang även hur man avser använda massförstörelsevapen och då 

främst kärnvapen som en alternativ problemlösare. Ryska traditioner styr sannolikt i detta 

sammanhang den ryska elitens institutionaliserande idéer om hur det militära maktmedlet ska 

användas, men kan även vara en orsak till motsättningar mellan ledande politiker och 

militärer. Traditionen som en tidigare supermakt med en tilltagen kärnvapenarsenal, men även 

arvet från ett centraldirigerat samhälles regler och normer, är troligen styrande för hur man i 

en rysk kontext resonerar kring användandet av kärnvapen. Resonemanget kring teorins 

kausala uppfattningar i den ryska kontexten leder fram till följande indikatorer; 

 

- Säkerställa Rysslands säkerhet. På vilket sätt beskrivs det i doktrinerna att 

den ryska försvarsmakten ska säkerställa den ryska säkerheten och hur 

uttrycker man användandet av massförstörelsevapen och då främst 

kärnvapen? Kan det i detta sammanhang indikeras att den ryska traditionen 

påverkat retoriken i hur man vill nyttja den ryska försvarsmakten för att 

cementera självbilden som en stormakt? 
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4. De ryska doktrinerna – en analys 

I inledningen av detta kapitel kommer först en bakgrund kortfattat beskrivas av de ryska 

militärdoktrinerna samt Vitboken. Detta för att ge en grund till vad som därefter i detta kapitel 

ska analyseras. 

4.1 Militärdoktrinen 200050  

Den 21 april 2000 undertecknade Rysslands president Vladimir Putin en ny militär doktrin 

som skulle ersätta militärdoktrinen från 1993 och var tänkt att utveckla den militära policyn 

som beskrevs i det ryska nationella säkerhetskonceptet från januari 2000. Doktrinen som 

Ryssland säger är av defensiv natur, är utformad för den aktuella övergångsperioden i såväl 

rysk politik som internationella relationer. Doktrinarbetet leddes av generalöverste Valery 

Manilov och var tänkt att vara ett tvärsektoriellt arbete men kom att domineras av militärer. 

Utkastet på denna militärdoktrin publicerades redan innan det nationella säkerhetskonceptet 

var klart, vilket enligt en del bedömare var en indikation på att militären ville stärka sin 

position i förhållande till andra säkerhetsorgan.
51

 

4.2 Militärdoktrinen 201052 

Vladimir Putin beordrade redan 2005 en översyn av den ryska militära doktrinen. I december 

2008 tillkännagav Kreml planerna på en ny doktrin, sannolikt med bakgrund till erhållna 

erfarenheter från Georgienkriget. En av de större influenserna i utvecklingen av denna 

militärdoktrin var en större konferens som anordnades januari 2007 där man under ledning av 

krigsvetenskapsakademin debatterade innehållet i den kommande doktrinen. Vid tidpunkten 

för konferensen kunde man märka en skiftning i den ryska retoriken främst gentemot väst och 

Nato.
53

 Utvecklingen av doktrinen karaktäriserades främst av att militären, likt 2000, återigen 

ville stärka sin position, men även att man på allvar under främst 2007 började diskutera hotet 

från terrorismen. Det diskuterades även att införa en arbetsfördelning mellan Nato och CSTO 

i säkerhetsfrågor som t.ex. terrorism.
54

 

4.3 Ryska försvarsmaktens Vitbok 2003  

Vitboken från oktober 2003 benämns internationellt som The White Paper och avhandlar 

prioriteringar av de ryska väpnade styrkorna och grundläggande synpunkter från det ryska 

försvarsministeriet om specifika egenskaper som den ryska försvarsmakten ska utveckla mot 

2020, där Vitboken fokuserar mer på asymmetriska konflikter än konventionella krig. Den 

ryska benämningen, översatt från ryska till engelska är Priority tasks of the development of 

the Armed Forces of The Russian Federation.
55

 

 

                                                 
50

Rysslands Militärdoktrin 2000, http://www.armscontrol.org/print/658, engelsk version, hämtad 2012-02-07, 

svensk översättning finns hos författaren. 
51

 Aldis, C. Anne & Roger N. McDermott,  Russian Military Reform 1992-2002,  Conflict Studies Research 

Centre, UK Defence Academy, 2003, sid 15.  
52

 Rysslands Militärdoktrin 2010, Översättning gjord av Försvarsavdelningen vid den svenska ambassaden i 

Moskva, översättning finns hos författaren.  Kan läsas i original på ryska  

http://www.scrf.gov.ru/documents/18/33.html  eller på http://news.kremlin.ru/ref_notes/461 
53

 Defence Academy UK, Dr Steven Martin, Russian Series – The mouse that Roared, or Bear that growled? 

Russia´s Latest Military Doctrine(February 2010), ISBN 978-1-905962-88-4, September 2010, sid 21.  
54

 Blank, Russian Military Politics and Russia´s 2010 Defense Doctrine, sid 25. 
55

 Rysslands Försvarsministerium, Vitbok 2003, ”The Priority Tasks of the Development of the Armed Forces of 

the Russian Federation (“Aktualnyje zadatji razvitija Vooruzjennych Sil RossijskojFederatsii”), hämtad 2012-

02-20 på red-stars.org/doctrine.pdf 

http://www.armscontrol.org/print/658
http://www.scrf.gov.ru/documents/18/33.html
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Den 2 oktober 2003 publicerade den ryske försvarsministern Sergei Ivanov (2001-2007) detta 

dokument, som inte bara till sin utformning är en doktrin utan beskriver även militära 

förmågor och skulle verka som ett avstamp i reformarbetet. Vladimir Putin och Sergei Ivanov 

skriver i Vitbokens inledning att Rysslands försvarsmakt under senare år genomgått en kristid. 

Putin uttrycker om den framtida utvecklingen som, att det viktigaste är att man nu vet hur 

armén ska användas och vilka uppgifter de ska ha.
56

 
 

4.4 Analys av doktrinerna 2000, 2010 och Vitboken 

Kommande analys använder de tidigare framtagna indikatorerna med kompletterade 

frågeställningar som analysverktyg, Indikatorerna kommer genom analyserna stå som 

underrubriker för att tydliggöra resultatet. 

4.4.1 Ryssland i världssamfundet  

På vilket sätt beskriver doktrinerna hur Ryssland ser på förhållanden till de större 

internationella aktörerna som Nato, EU, FN och CSTO men även till länderna USA, Kina och 

Vitryssland? Kan det i detta sammanhang indikeras att Rysslands strategiska och historiska 

kultur påverkat retoriken i doktrinerna? 

 

I doktrinen från 2000 beskrivs den rådande militärpolitiska situationen som ett försvagande 

av existerande mekanismer för att skydda internationell säkerhet, främst FN och OSSE, men 

även att det används militära medel för humanitärt ingripande utan sanktioner av FN 

säkerhetsråd. Att stärka det kollektiva säkerhetssystemet inom ramen för CIS (OSS) men även 

att implementera en gemensam försvarspolitik med Vitryssland beskrivs i doktrinen som 

viktigt. Ryssland ska även verka för sänkningar av antalet kärnvapen på bilateral basis med 

USA samt på en multilateral basis med andra kärnvapenstater. För att trygga den militära 

säkerheten i en period av hot eller väpnad konflikt ska Ryssland bl.a. utnyttja de möjligheter 

FN och andra internationella organisationer ger, att på tidigt stadium förhindra aggression 

eller tvinga angriparen att avsluta konflikten.
57

  

 

Doktrinen ser på moderna krig som att de endera inte strider mot FN-stadgan och principerna 

i internationell rätt och utkämpas i självförsvar eller att det bryter mot FN-stadgan, men även 

att de omfattar medel som kärnvapen och andra typer av massförstörelsevapen. 
 

I doktrinen från 2010 så beskrivs att systemen för kollektiv säkerhet inom ramen för CSTO 

ska stärkas men även dess potential ska stärkas avseende internationell säkerhet inom ramen 

för OSSE och Shanghai-organisationen.
58

 Doktrinen tar även upp att Ryssland betraktar ett 

väpnat anfall mot en medlemsstat i CSTO som en aggression mot alla medlemsstater i CSTO 

och kommer då att vidta åtgärder i enlighet med avtalet om kollektiv säkerhet. Vidare 

beskrivs det att Ryssland avdelar militära kontingenter till CSTO fredsfrämjande styrkor för 

att delta i fredsfrämjande operationer men även till CSTO kollektiva operativa insatsstyrkor i 

syfte att reagera operativt mot militära hot gentemot CSTO medlemmar. I detta sammanhang 

prioriteras det att med CSTO medlemsstater skapa styrkor för att trygga den kollektiva 

säkerheten.  

 

 

                                                 
56

 Rysslands Försvarsministerium, Vitbok 2003, sid 16. 
57

 Rysslands Militärdoktrin 2000, sid 5-6. 
58

 Rysslands Militärdoktrin 2010, sid 5-6.  
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Man understryker även prioriteringen att med Vitryssland koordinera verksamheten inom bl.a. 

utvecklingen av den ryska försvarsmakten. Med Shanghaiorganisationens medlemsstater ska 

ansträngningar koordineras i syfte att motverka nya militära faror och militära hot i det 

gemensamma området. FN och andra internationella organisationer, däribland regionala, 

prioriteras för att få in representanter för den ryska försvarsmakten i ledningspositioner för 

fredsfrämjande operationer.  

 

Vitboken från 2003 beskriver att reformeringen av försvarsmakten har tagit i beräkningen 

den nya nivån av politiska relationer med bl.a. USA. Några grundläggande principer i militär 

planering har ändrats enligt Vitboken. Särskilt globalt kärnvapenkrig och storskaligt 

konventionellt krig med Nato och andra USA-ledda allianser, har tagits bort från listan av 

möjliga väpnade konflikter som Ryssland tidigare förberett. Upprättande av partnerrelationer 

med USA och Nato ska bibehållas trots stora skillnader i frågor som rör Nato utvidgning 

österut samt dess militära operationer i områden av väpnad konflikt. Skapandet av Ryssland-

Nato rådet 2002 är prioriterat projekt inom detta område. En realitet är att Ryssland och Nato 

har gemensamma övningar, deltar i gemensamma fredsbevarande operationer samt bedriver 

militär-tekniskt samarbete där man förväntar sig ett konstruktivt samspel med USA för att 

säkra regional stabilitet och en icke-spridning av massförstörelsevapen.  

 

Vidare beskrivs att Rysslands relationer med Nato och EU bestäms av Romfördraget 2001 

och att Ryssland noga följer transformeringen av Nato och förväntar sig att alla anti-ryska 

karaktärer tas bort i både den militära planeringen och politiska förklaringar av Nato 

medlemsstater. Om Nato bevaras som en militär allians med sin nuvarande offensiva doktrin, 

kommer detta kräva en omfattande förändring av rysk militärplanering inkluderat 

kärnvapenstrategin. Ryssland förväntar sig en konstruktiv utveckling av politiska och 

ekonomiska förbindelser med EU medlemsländer. Enligt Vitboken ser Ryssland FN och dess 

säkerhetsråd som ett centralt element som säkerställer global stabilitet. Att minska FN 

säkerhetsråds roll och istället fatta beslut på nationell nivå om att använda militära styrkor, ses 

som en farlig tendens som minskar betydelsen av politiska instrument vid krishantering.  

 

Relationerna med CIS är viktigast i Rysslands utrikespolitik. Ryssland kommer fortsätta att 

utveckla en potential för att samordna militära och politiska verksamhet med CIS-länderna. 

Ryssland anser att säkerhet och okränkbarhet av CSTO länders gränser är prioriterad, där den 

ryska militära planläggningen, särskilt säkerhetsavtalet med Vitryssland lyfts fram.
59

  

Shanghai samarbetsorganisation (SCO) har en viktig roll att upprätthålla den regionala 

stabiliteten i Centralasien och Fjärran östern. Om organisationens militär-politiska potential 

ökar, kommer fred och stabilitet etableras i områden kring syd-östra och fjärran östern.
60

 

 

Egen analys: Retoriken i doktrinen från 2000 skönjer en viss rysk underlägsenhet främst 

genom att FN framhålls som en viktig och betydelsefull aktör. Både doktrinen från 2000 och 

2010 är sparsam med att kommentera USA och Nato, vilket dock görs utförligt i Vitboken. 

Vitboken har gentemot väst en något mjuk retorik vilket kan förklaras med den ekonomiska 

situationen i Ryssland i början av 2000-talet. Genomgående för alla doktriner är att 

samarbetsorganisationer såsom CSTO lyfts fram som mycket viktiga, främst i den senaste 

doktrinen, vilket kan indikera att den historiska kulturen från Sovjettiden här gör ett avtryck 

                                                 
59

 Rysslands Försvarsministerium, Vitboken 2003, sid 27-35. 
60

 Ibid, sid 40. 
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där man på sikt har för avsikt att upprätta en organisation likt Nato, fast med före detta 

Sovjetstater.  

 

Det är tydligt att Ryssland på alla områden har för avsikt att återta den roll man en gång hade, 

som en strategiskt viktig aktör som ska betraktas som en stormakt jämbördig med USA. 

Författaren anser sammantaget att den strategiska kulturen i den ryska makteliten tydligt lyser 

igenom i doktrinerna, främst att man både mot omvärlden och mot den ryska befolkningen, 

vill projicera en bild av en strategisk och stark aktör som inte kan ignoreras. 

4.4.2 Hot mot Rysslands säkerhet 

Hur uttrycks de huvudsakliga hoten mot Rysslands säkerhet och kan det indikeras 

förändringar i doktrinernas retorik kopplat till rådande omvärldsläge då doktrinerna 

publicerades, dvs. kan man skönja att Ryssland ansåg sig mer eller mindre hotade vid något 

tillfälle och hur uttrycktes det i så fall? 

 

Doktrinen från 2000 beskriver i sin inledning att de allvarligaste hoten mot den militära 

säkerheten har minskat tack vare positiva förändringar i den internationella situationen samt 

upprätthållande av en lämplig nivå av kärnvapenavskräckning. Samtidigt kvarstår det i vissa 

områden en ökning av externa och interna hot mot den militära säkerheten i Ryssland och 

dess allierade. De huvudsakliga yttre hoten beskrivs i doktrinen bl.a. som territoriella anspråk 

mot Ryssland och inblandning i dess angelägenheter samt försök att ignorera ryska intressen 

att lösa internationella säkerhetsproblem. Vidare lyfts det fram ytterligare yttre hot där bl.a. 

utbyggnad av militära block och allianser som är till nackdel för den ryska säkerheten och 

införandet av utländska trupper i strid med FN-stadgan, är utmärkande.  

 

De huvudsakliga inre hoten är olaglig verksamhet från extremistorganisationer som syftar till 

att bryta enigheten samt att destabilisera den inrikespolitiska situationen i landet. Vidare 

trycker doktrinen även på den illegala spridningen, inom Rysslands territorium, av bl.a. 

vapen, ammunition och terrorism som hot mot Rysslands militära säkerhet.
61

 

 

Doktrinen från 2010 understryker att sannolikheten för ett storskaligt konventionellt eller 

okonventionellt krig mot Ryssland har minskat, men samtidigt har den militära hotbilden mot 

nationen stärkts på en rad andra områden. Doktrinen skiljer på faror och hot där den beskriver 

de huvudsakliga yttre militära farorna som bl.a. Nato strävan efter att ge dess militära 

potential en global dimension samt framflyttandet av militär infrastruktur till Natos 

medlemsländer intill Rysslands gränser. Vidare beskrivs grupperandet och förstärkningen av 

främmande staters militära kontingenter på territorium som gränsar till Ryssland och dess 

allierade som en yttre fara där även ett strategiskt robotförsvar anses som en yttre fara. 

Doktrinen beskriver de huvudsakliga inre militära faror som underminerandet av Rysslands 

suveränitet och brott mot nationens territoriella integritet samt desorganisation av funktionen i 

rysk infrastruktur och statliga myndighetsorgan.  

 

De huvudsakliga militära hoten beskrivs som bl.a. en skarp radikalisering av det 

militärpolitiska läget avseende mellanstatliga relationer. Vidare lyfter doktrinen fram olagliga 

beväpnade grupperingar och deras verksamhet på ryskt territorium eller dess allierades 

territorium samt provokativa militära styrkedemonstrationer under övningar i områden som 
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gränsar till Ryssland eller dess allierade, som militära hot.
62

 

 

Enligt Vitboken från 2003 har graden av militärt hot mot Ryssland inte minskat. Den militär-

politiska situationen utesluter inte möjligheten till en större väpnad konflikt i Rysslands 

närområde som påverkar ryska säkerhetsintressen eller utgör ett direkt militärt hot mot 

Ryssland. Vitboken beskriver att det finns tre hot i den nuvarande internationella situationen; 

externa, interna och gränsöverskridande hot. De externa hoten är ganska omfattande i 

Vitboken där de viktigaste som Vitboken lyfter fram är bl.a. utplacering av styrkor och 

resurser med målsättning att genomföra en militär attack mot Ryssland eller dess allierade, 

territoriellt anspråk mot Ryssland samt inblandning i landets inre angelägenheter. Vidare så 

nämner man bl.a. att militär makt som demonstreras i närhet av Rysslands gränser och 

utplacering av utländska trupper nära Ryssland utan godkännande av FN säkerhetsråd som ett 

hot.  

 

De huvudsakliga interna hoten beskrivs som bl.a. användning av våld i ett försök att ändra den 

konstitutionella ordningen samt kränka den territoriella integriteten samt operationer av 

separatistiska och radikala rörelser, etc, som hotar den politiska stabiliteten. De 

gränsöverskridande hoten mot rysk säkerhet och militär planering kommer att växa och bl.a. 

omfatta träning av beväpnade grupper i andra stater vars syfte är att använda dem på 

Rysslands territorium eller mot Rysslands allierade. Den militära planeringen för utveckling 

och användning av den ryska försvarsmakten kommer att vara beroende av bl.a. utvecklingen 

i CIS länder, situationen i regioner som gränsar till CIS samt risken för användandet av 

kärnvapen.
63

 

 

Egen analys: Det finns stora likheter med hur doktrinen från 2000 och Vitboken beskriver 

hoten mot Ryssland. Här identifieras de yttre hoten som främst utbyggnad av militära 

allianser (läs Nato, förf.anm.) och militära styrkedemonstrationer när Rysslands gränser. I den 

senaste doktrinen indikerar författaren en förändrad retorik, där de yttre hoten främst beskrivs 

som en radikalisering av mellanstatliga relationer. I denna doktrin bedöms Nato inte som ett 

hot utan en fara. Författaren bedömer att Ryssland under tidigt 2000-tal upplevde sig 

ekonomiskt och militärt underlägsna, både i kvantitativ och kvalitativ mening, vilket gör att 

det uppfattas fler hot mot nationen vid denna tid, vilket tydligt framgår i den första doktrinen. 

Under senare del av 2000-talet har dels den ekonomiska situationen i Ryssland förbättrats 

men även samarbetet mellan Ryssland och USA/Nato har utökats, främst i kampen mot 

terrorismen.  

 

Slutsatsen är att rådande omvärldsläge, men även det i Ryssland internt rådande läget, 

påverkar retoriken kring vad man uppfattar som hot och hur man agerar i situationer då man 

känner osäkerhet. 

 

4.4.3 Säkerställa rysk säkerhet  

På vilket sätt beskrivs det i doktrinerna att den ryska försvarsmakten ska säkerställa den 

ryska säkerheten och hur uttrycker man användandet av massförstörelsevapen och då främst 

kärnvapen? Kan det i detta sammanhang indikeras att den ryska traditionen påverkat 

retoriken i hur man vill nyttja den ryska försvarsmakten för att cementera självbilden som en 

stormakt? 
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Doktrinen från 2000 beskriver principer för användningen av den ryska försvarsmakten som 

att den anser det lagligt att använda rysk försvarsmakt för att avvärja aggression. 

Huvudalternativen att använda rysk försvarsmakt beskrivs som att användas bl.a. i strategiska 

operationer och stridande operationer i storskaliga, regionala och lokala krig men även i 

antiterrorist operationer samt i fredsbevarande operationer. De viktigaste huvuduppdragen för 

den ryska försvarsmakten är att trygga den militära säkerheten och slå tillbaka en attack mot 

Ryssland eller dess allierade. Detta exemplifieras i doktrinen bl.a. som att upprätthålla 

mobiliseringsberedskap och träning av de strategiska kärnvapentrupperna, skydda och 

försvara Rysslands gräns, skydda informationssäkerheten samt upprätthålla beredskap för 

användning av den kärnvapenavskräckande potentialen. 

 

Vad avser massförstörelsevapen beskrivs det att under rådande förhållande fortsätter Ryssland 

inneha en nukleär potential för att garantera skada på en angripare. De kärnvapen som rysk 

försvarsmakt är utrustad med, ska ses som en faktor att avskräcka till aggression samt att 

skydda den militära säkerheten i Ryssland och dess allierade. Ryssland förbehåller sig rätten 

att använda kärnvapen som svar på användning av nukleära vapen och andra typer av 

massförstörelsevapen mot sig och sina allierade men även som svar på storskalig aggression 

med konventionella vapen i situationer som är kritiska för rysk säkerhet. Ryssland kommer 

inte att använda kärnvapen mot stater som är parter i icke-spridningsavtalet och inte innehar 

kärnvapen, utom i händelse av en attack mot Ryssland, dess allierade eller stat som Ryssland 

har säkerhetsåtagande gentemot.  

 

I doktrinen från 2010 beskrivs de huvudsakliga uppgifterna för den ryska försvarsmakten i 

fredstid och i perioder med direkt hot om angrepp och i krigstid. Härvid beskriver doktrinen 

att använda den ryska försvarsmakten för att slå tillbaka aggressioner mot Ryssland och/eller 

dess allierade samt för att upprätthålla fred efter beslut av FN säkerhetsråd och kollektiva 

säkerhetsorganisationer, liksom för att skydda sina egna medborgare som befinner sig utanför 

Rysslands gränser. I syfte att skydda Ryssland och dess medborgares intressen och för att 

stödja den internationella freden och säkerheten i världen, kan dess försvarsmakt användas 

operativt utanför Ryssland i enlighet med den internationella rättens allmänt erkända 

principer. 

 

Enligt doktrinen utgörs huvuduppgifterna i krigstid för den ryska försvarsmakten av att slå 

tillbaka aggressioner mot landet och dess allierade, att åsamka angriparens styrkor skada och 

att tvinga fram ett slut på den militära aktiviteten på villkor som svarar mot Rysslands och 

dess allierades intressen.
64

 Man framhävder även att kärnvapen kommer att förbli en viktig 

faktor för att förebygga att såväl militära kärnvapenkonflikter som militära konflikter med 

konventionella vapen bryter ut. I händelse av att en militär konflikt med konventionella vapen 

leder till att statens existens hotas så kan innehavet av kärnvapen leda till att en sådan konflikt 

eskalerar till en kärnvapenkonflikt. Vidare så förbehåller sig Ryssland rätten att svara med 

kärnvapen när kärnvapen eller andra typer av massförstörelsevapen används mot landet eller 

dess allierade, liksom i det fall när konventionella vapen används mot Ryssland i den 

omfattningen att statens existens är hotad.
65
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Vitboken beskriver den utrikespolitiska situationen som att under de senaste åren förändrats, 

där nya prioriteringar för att skydda den nationella säkerheten har gett den ryska 

försvarsmakten nya uppgifter, vilka delas in följande huvudområden; Hejda militära och 

militärpolitiska hot mot Rysslands säkerhet och intressen, säkerställa Rysslands ekonomiska 

och politiska intressen, genomföra militära operationer i fredstid och användning av 

vapenmakt. Den ryska försvarsmakten ska kunna genomföra militära operationer i fredstid där 

man ska uppfylla skyldigheter enligt internationella fördrag. Ansträngningar ska göras i 

kampen mot den internationella terrorismen samt mot politisk extremism och separatism. 

Beredskap för att helt eller delvis genomföra strategisk utplacering av kärnvapen samt 

användning av dem ska upprätthållas. Man ska även delta i fredsbevarande operationer i linje 

med mandat från FN, eller på mandat från CIS där Ryssland är en temporär medlem.
66

 

 

Den ryska försvarsmakten förbereder sig även för att direkt delta och använda vapenmakt i 

väpnade konflikter, lokala, regionala samt storskaliga krig, inklusive användning av 

massförstörelsevapen. Samtidigt måste den ryska försvarsmakten, i fredstid och i 

nödsituationer, kunna inneha en strategiskt avskräckande potential och upprätthålla en 

stridsberedskap med stående förband. Utan att mobilsera ytterligare förband ska man ha 

förmågan att genomföra fredsbevarande operationer samt att utföra uppgifter i två väpnade 

konflikter samtidigt.
67

 

 

Vidare framhävs att modern rysk militärplanering förutsätter att den ryska försvarsmakten ska 

vara beredd att med alla typer av vapen, inklusive massförstörelsevapen, slå tillbaka en attack 

och besegra en angripare. Dock beskrivs att ett globalt kärnvapenkrig och storskaligt 

konventionellt krig med Nato och andra USA-ledda allianser, har tagits bort från listan av 

möjliga väpnade konflikter som Ryssland tidigare förberett, vilket har möjliggjort en 

nedtrappning av kärnvapen och konventionella arsenaler utan att äventyra Rysslands 

säkerhet.
68

 Vitboken beskriver vidare att strategisk avskräckning syftar till att förhindra alla 

former av maktpolitik och aggressioner mot Ryssland eller dess allierade. För att utföra 

strategisk avskräckning måste den ryska försvarsmakten visa militär närvaro och beslutsamhet 

att använda våld även med strategiska avskräckningsstyrkan, the Strategic Deterrence Force 

(SDF)
69

  

 

Egen analys: Det mest framträdande i denna del av analysen är användning av kärnvapen. En 

känsla som infinner sig vid analys av doktrinerna är att man i kontexten kring kärnvapen har 

samma retorik som man använt det senaste halvseklet. Ryssland framhåller kärnvapen som en 

krigsavhållande faktor där man genom innehav av en kvantitativ och kvalitativ arsenal, ska 

avskräcka en motståndare från angrepp. Detta ger tydliga kopplingar till den ryska traditionen 

som supermakt, där arvet från denna tid är institutionaliserad i dagens ryska militära och 

politiska elit, vilket givetvis påverkar hur man anser försvara den ryska säkerheten på bästa 

sätt.  

 

Den ryska självbilden som stormakt kan inte projiceras på bättre sätt, både mot omvärlden 

men även mot ryska medborgare, än att framhäva just betydelsen av att kunna använda 

kärnvapen. Författaren bedömer att kärnvapen kommer utgöra en stor betydelse för Rysslands 
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säkerhetspolitiska retorik det kommande decenniet, i alla fall minst intill de ryska reguljära 

styrkorna slutfört reformeringen och uppnått enligt västerländska mått, en hög personell-, 

materiell- och teknoligisk standard.   

 

4.5 Sammanfattande analys 

Vad avser Rysslands förhållande till internationella aktörer kan det skönjas några trender i 

doktrinernas retorik. Genomgående för alla doktriner är att Nato och USA i någon form anses 

som ett hot. Doktrinen från 2000 uttrycker en oro för utbyggnad av militära block och 

allianser vilket anses vara ett yttre hot mot Ryssland, men där författaren i Vitboken kan 

skönja ett försök till ett ryskt närmande gentemot Nato och USA. Här beskrivs utförligt att 

partnerrelationen med USA och Nato ska bibehållas och där Ryssland-Nato rådet som 

bildades 2002 är ett prioriterat projekt. Även om Vitboken på sina ställen kritiserar USA och 

Nato, är det en trendförskjutning mot en mer överlag positiv retorik gentemot USA och Nato.  

 

I doktrinen från 2010 uppfattar författaren det mer som en återgång till doktrinen från 2000 

där Nato, återigen fast nu tydligare, kritiseras för sina ambitioner att utvidga sin allians men 

även grupperande av militära förband i närheten av Ryssland.   

 

FN roll som en viktig aktör beskrivs ganska omfattande i doktrinen från 2000 där man bl.a. 

trycker på att aktiviteter som genomförs i strid med FN-stadgan är ett hot mot Ryssland. FN 

omnämns flitigt även i Vitboken men där författaren tolkar att det uttrycks en ökad vilja till att 

uppfylla skyldigheter gentemot CIS och Vitryssland. En tydlig förskjutning mot ett nytt 

system för kollektiv säkerhet trycker doktrinen från 2010 på vid flertal tillfällen där CSTO får 

en framträdande roll, vilket författaren anser vara en tydlig trendförändring. En tolkning av 

detta är att Ryssland anser att FN betydelse har minskat och att man som en 

parallellorganisation ger CSTO en större tyngd som både allians men även som möjligen ett 

alternativ eller komplement till FN.  

 

Ytterligare genomgående trend i alla tre dokumenten är att den ryska försvarsmakten har 

uppgift att skydda ryska medborgares intressen och rättigheter utomlands. Denna retorik fick 

under senare del av 2000-talet en större tyngd. Även om uppgifterna för den ryska 

försvarsmakten beskrivs snarlikt i decenniets doktriner så framträder en mer offensiv attityd i 

retoriken i och med doktrinen från 2010. Där nämner man för första gången direkt att 

Rysslands försvarsmakt kan användas operativt utanför landets gränser för att skydda ryska 

intressen.  

 

Användning av kärnvapen fick i doktrinen från 2000 en tydlig skrivning där man även 

inkluderar skyddet av sina allierade och att kärnvapenarsenalen skulle verka avskräckande 

men även kunna garantera skada på en angripare. I Vitboken är man återigen tydlig och mer 

omfattande i sina formuleringar, där det exempelvis omnämns att ett globalt kärnvapenkrig 

och storskaligt konventionellt krig med Nato och USA inte längre är en möjlig framtida 

väpnad konflikt. Kärnvapenanvändningen får i militärdoktrinen 2010 en mer nedtonad roll 

men utan för den skull ändra innebörd i jämförelse med tidigare doktriner.     

 

En del bedömare anser att man i och med doktrinen från 2000 frångick den gamla principen 

om no first use av kärnvapen, med motivet att Ryssland vid denna tidpunkt hade svaga 

konventionella styrkor, där kärnvapenarsenalen skulle utgöra en motvikt och avskräckning. 

Andra bedömare som Alexei Arbatov, menar att Ryssland lämnade den principen redan 1993, 
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vilket beskrevs i inledningen. Oavsett, så medger de ryska doktrinerna en användning av 

kärnvapen även om kärnvapen inte använts mot Ryssland vilket får anses vara en rysk trend 

under det senaste halvseklet. Faktorer som troligen påverkat den skiftande retoriken i 

doktrinerna och Vitboken är givetvis många. Men om doktrinerna sätts i kontexten vilka 

omvärldshändelser var aktuella omkring tidpunkten för framtagandet av varje doktrin, kan 

man möjligen skönja ett kausalt samband. 

 

Ryssland är mycket kritisk till Nato intervenering i f.d. Jugoslavien 1999 utan FN mandat och 

är vid denna tidpunkt ekonomiskt svag vilket gör att man i ett ekonomiskt perspektiv har ett 

beroende till väst. När Nato intervenerar är även statusen på den ryska försvarsmakten mycket 

låg. Dessa faktorer anser författaren sannolikt påverkade retorik och innehåll i doktrinen från 

2000 där bl.a. FN framhålls som en viktig aktör.  

 

Senare under 2000-talet så stödjer Ryssland öppet USA i kampen mot terrorism efter attacken 

mot bl.a. World Trade Center 2001, men är samtidigt kritisk mot USA intervenering i Irak 

mars 2003, vilket tydligt sätter sina avtryck i Vitboken där man återigen hävdar vikten av FN 

mandat. Faktorer som sannolikt påverkar innehållet i doktrinen från 2010 kan identifieras som 

att Ryssland påverkats av krigsutvecklingen i Irak och Afghanistan under åren 2003-2010 

men även att Nato påbörjar Air Policing över de baltiska staterna under 2004.  

 

Under senare del av 2000-talet förbättras landets ekonomi och Ryssland går igenom den 

globala ekonomiska krisen 2008 bättre än många andra. Den sista händelsen som påverkade 

doktrininnehållet var Georgienkriget 2008, som var för Ryssland en statusmätare på sin 

försvarsmakt men även en signal till omvärlden.  

Över tiden kan det konstateras att, Rysslands roll i FN säkerhetsråd som en av fem 

permanenta medlemmar med vetorätt, starkt påverkar retorik kring FN roll. 
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5. Metaanalys av forskningsrapporter – trender 

Forskningsapporter från Strategic Studies Institute (SSI), Totalförsvarets forskningsinstitut 

(FOI) samt Roger N McDermott (RMD) kommer här att var för sig analyseras avseende hur 

de tolkat innehållet i militärdoktrinerna från 2000 och 2010. De tidigare under 

operationaliseringen framtagna och redovisade indikatorerna kommer här användas för att 

genomföra analyserna. Indikatorerna stödjer, som tidigare nämnts, författaren att genomföra 

en systematisk granskning, vilket ger en ökad objektivitet. Forskningsrapporterna som här 

kommer analyseras, har en geografisk spridning, vilket även ger styrka till denna studies 

validitet.   

 

5.1 SSI - Militärdoktrin 2000 

Ryssland i världssamfundet 

I jämförelse med motsvarande dokument från 1990-talet, anser SSI, att det är en 

anmärkningsvärt ökad fokus på interna konflikter, irreguljär krigföring och gemensamma 

operationer i denna doktrin. Denna fokusförskjutning kan med sannolikt härledas till de ryska 

erfarenheterna från kriget i Tjetjenien 1994-1996. SSI beskriver att Nato nya strategiska 

koncept och dess utvidgning med nya medlemsstater i anslutning till Rysslands gränser anses 

vara ett problem för Ryssland. Nato användning av våld i f.d. Jugoslavien utan FN-mandat är 

ett exempel på hur Ryssland ignoreras som internationell aktör. SSI menar att doktrinen 

avvisar alla andra institutioner än FN säkerhetsråd som ledande aktör i den internationella 

politiken, vilket kan ses som ett sätt för Ryssland att genom FN stärka sin internationella 

ställning då Ryssland kan blockera oönskade resolutioner.
70

 Samarbetet med CIS för att skapa 

kollektiv militär säkerhet och en gemensam säkerhetspolitik med Vitryssland, understryks 

enligt författaren som en viktig del i doktrinen.
71

 

 

Hot mot den ryska säkerheten 

Rysslands interna och externa säkerhet hotas av destabiliserande faktorer bl.a. av yttre 

inblandning i landets inre angelägenheter samt att omvärlden ignorerar Rysslands intressen att 

lösa internationella säkerhetsproblem. Enligt SSI kan det år 2000 uppfattas som att man var 

mindre benägen att använda våld om det behövdes för att skydda ryska medborgare i annat 

land. Den yttre inblandningen i ryska interna angelägenheter kan enligt SSI hänvisas till 

främst den västerländska kritiken mot Ryssland avseende Tjetjenienkriget.
72

  

 

Säkerställa Rysslands säkerhet 

Doktrinen beskriver ställningstagande för att uppnå de ryska utrikes- och säkerhetspolitiska 

målen genom militär avskräckning, användning av våld samt stationering av väpnade styrkor 

utomlands. För att säkra Rysslands säkerhet ska man dämpa aggression mot Ryssland och 

dess allierade, behålla kärnvapen för att avskräcka aggression mot Ryssland och dess 

allierade, bibehålla rätten att använda kärnvapen som svar på aggression med 

massförstörelsevapen men även som svar på konventionell vapenanvändning i situationer som 

är avgörande för Ryssland samt utplacering av väpnade styrkor i områden av strategisk 

betydelse utanför Rysslands territorium.
73
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Doktrinen tillåter därmed kärnvapen för att slå tillbaka vid en konventionell attack. Denna 

attityd var inte oväntad då man skurit ner de ryska konventionella styrkorna till förmån för att 

kunna vara nukleär avskräckande. Vidare så kan man enligt SSI se deklarationen om 

kärnvapenanvändningen som ett instrument att motverka försöken att minska Rysslands 

inflytande som en internationell aktör. 

 

5.2 FOI - Militärdoktrin 2000 

Ryssland i världssamfundet 

Ryssland försvarar FN som en pålitlig mekanism för konfliktreglering och framhåller FN 

säkerhetsråds betydelse vari Ryssland som ständig medlem har vetorätt.
74

 Särskilt uttrycker 

man sig, enligt FOI, skarpt mot humanitära interventioner utan sanktioner från FN 

säkerhetsråd. Tolkningen av detta är att Ryssland vill ha en multipolär värld och inte en 

unipolär där USA dominerar. Ryssland inser dock att man har gemensamma intressen med 

USA i frågor som icke-spridning av kärnvapen samt internationell terrorism, där man i det 

senare har enats om att gemensamt bekämpa terrorhotet från talibanernas Afghanistan.  

 

Nato ses som ett militärt hot och kritiserar dess strategiska koncept, som inte utesluter militära 

insatser utan FN godkännande utanför det nordatlantiska området, vilket ses som ett hot om 

humanitära interventioner inom f.d. sovjetiskt område.
75

 Vidare så har Ryssland vidhållit sitt 

motstånd till Nato utvidgningsprocess i Östeuropa, främst de baltiska staterna. Däremot är 

Ryssland positiv till EU och dess planer på utvidgning österut, vilket kan vara att EU 

uppfattas som en ekonomisk gemenskap vilket inte Nato gör. Samarbetet med OSS-staterna 

ses som viktigast i den ryska säkerhetspolitiken där utveckling av goda relationer och 

strategiskt partnerskap är av vikt, särskilt militärpolitiskt samarbete mot terrorism och 

extremism. Ryssland satsar främst på samarbete med Vitryssland där den militära 

integrationen prioriteras.   

 

Hot mot den ryska säkerheten 

De största hoten som doktrinen tar upp enligt FOI är alliansers utvidgning, att man ignorerar 

ryska intressen när internationella säkerhetsproblem ska lösas samt fientliga attacker på 

informationsområdet.
76

 Vidare så nämner man inte världskrig i doktrinen utan storskaligt krig 

vilket FOI anser vara en viktig förändring.  

 

Säkerställa Rysslands säkerhet  

FOI beskriver inget avseende den ryska försvarsmaktens uppgifter. Dock vad gäller 

kärnvapenavskräckning menar FOI att Ryssland kan tänkas använda kärnvapen i fler fall än 

tidigare. Man förbehåller sig rätten att använda kärnvapen som ett svar på användning av 

kärnvapen och andra massförstörelsevapen mot Ryssland eller dess allierade, men även som 

svar på ett konventionellt angrepp som för Ryssland anses vara kritiskt. Den ryska 

militärledningen har uttryckt att det handlar om en utökad avskräckning vilket gör att taktiska 

kärnvapen kan användas i exempelvis lokala konflikter. Bedömningen är att osäkerheten ökat 

avseende när kärnvapen kan komma sättas in, vilket enligt FOI möjligen kan vara en 

medveten strategi från Ryssland.  
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5.3 Roger N. McDermott - Militärdoktrin 2000 

Ryssland i världssamfundet 

En radikal förändring skedde i rysk säkerhetspolitik i samband med Kosovo konflikten. Från 

högre ryska militärer kom uttalanden som att Nato strategi och USA säkerhetspolicy hade 

ändrats från en defensiv inriktning till en riktning mot att använda våld i förebyggande syfte 

vilket inkluderade möjligheten att genomföra insatser utanför alliansens avtal. Vidare så ansåg 

man från rysk sida att i det skett en förskjutning till att mer använda militära medel än 

diplomatiska och andra icke-våldsmetoder. Nato aggression mot f.d. Jugoslavien var ett 

tydligt exempel på där FN och internationell rätt ignorerades.
77

 En oro utrycks även för en 

försvagning av FN och OSCE roller i världssamfundet.  

  

Rysslands ökade samarbete med Vitryssland på främst det militära området blev omnämnt i 

doktrinen. Vid denna tidpunkt ser man ett ökat intresse för samarbetet inom CIS, främst mot 

bakgrund till det svåra ekonomiska läget, hotet från väst samt rysk stormaktssträvan. Ett ökat 

samarbete med Europa och särskilt EU ska ses som ett närmande till väst, vars målsättning 

enligt RMD, främst var ekonomiskt samarbete vilket skulle få rysk ekonomi att växa men 

även att försvaga förhållandet mellan Europa och USA.   

 

Hot mot den ryska säkerheten 

Säkerhetspolicys från väst ansågs som ett förstärkt hot mot Ryssland i och med Nato 

aggression mot f.d. Jugoslavien. Härvid uttryckte man även en oro för att väst ska lägga sig i 

inre ryska angelägenheter. Men det var inte bara den externa utvecklingen som påverkade 

Ryssland utan även interna hot som utvecklingen i Tjetjenien, vilket rent formellt ansågs vara 

de mest viktiga. En ökad uppmärksamhet gavs till interna konflikter, irreguljär krigföring 

samt gemensamma operationer vilka anses vara erfarenheter från det första Tjetjenienkriget.  

Hotet av ett globalt krig nedtonades och det ryska militärpolitiska ledarskapet insåg att det var 

småskaliga inrikes och regionala konflikter som man i framtiden kommer att ställas inför.
78

 

 

Säkerställa Rysslands säkerhet 

Huvuduppgiften för den ryska federationen är att avskräcka alla former av aggressioner mot 

Ryssland och dess allierade inkluderat användningen av kärnvapen. Kärnvapens betydelse 

ökade enligt RMD i denna doktrin främst mot bakgrund till de försvagade konventionella 

styrkorna men även den ryska strävan mot status som stormakt. Sänkning av tröskeleffekten 

för användning av kärnvapen som det kommer till uttryck i doktrinen, kommer att kvarstå 

under längre tid och att notera så är det inte i denna doktrin som Ryssland frångår principen 

om no first use, det gjorde man redan inför publiceringen av militärdoktrinen 1993.
79

 Vidare 

så antyder RMD att militärdoktrinens beskrivning av kärnvapenanvändning som 

kontroversiell. RMD menar att beskrivningen är otydlig främst då det inte framgår något om 

no first use och att det lämnas öppet för tolkning om vilka förhållanden som Ryssland avser 

använda kärnvapen.  

 

 

 

 

 

                                                 
77

 Aldis & McDermott, Russian Military Reform 1992-2002, sid 7.  
78

 Ibid, sid 16. 
79

 Ibid, sid 103.  



Försvarshögskolan Magisteruppsats   

Fredrik Hedvall 2012-06-07 

HSU 10-12 

 

29 

 

Sammanfattande analys 2000 

SSI och FOI lägger tyngd på att beskriva och tolka hur doktrinen uttrycker förhållanden till 

internationella organisationer samt användningen av kärnvapen. RMD tolkar de nya interna 

hoten som erfarenheter från Tjetjenienkriget men även att Nato aggression mot f.d. 

Jugoslavien är anledningen till hur man uttrycker sig i doktrinen avseende oron för ett 

försvagat FN. Det författaren även indikerar är att FOI utrycker en större osäkerhet än tidigare 

avseende användning av kärnvapen. Varför man tolkar det så är oklart, men en slutsats kan 

vara att FOI inte lagt in i bedömningen att Ryssland redan 1993 frångick principen no first 

use. I detta sammanhang anser författaren att det även i RMD analys finns en något 

divergerande uppfattning om användningen av kärnvapen, där han å ena sidan konstaterar att 

no first use övergavs i och med militärdoktrinen från 1993 men där man å andra sidan 

konstaterar att doktrinen är kontroversiell och otydlig då man menar att det inte framgår i 

vilka förhållanden som Ryssland avser använda kärnvapen.  

 

Möjligen kan den oklara tolkningen avseende användning av kärnvapen förklaras med att det 

inte under 1990-talet funnits någon större anledning att analysera den ryska retoriken, då man 

bedömde Ryssland som mycket svagt. Det som förenar de tre forskarrapporterna är att de 

understryker att doktriner tar upp CIS och Vitryssland som de viktigaste aktörerna för 

Ryssland att samarbeta med. Generellt konstaterar författaren att det är tunna analyser av 

militärdoktrin 2000. En slutsats är att omvärldsläget 2000 var sådan att det inte var intressant 

att tolka hur doktrinen beskriver den ryska försvarsmaktens uppgifter samt hur man avser 

säkerställa Rysslands säkerhet. Möjligen uppfattades ett svagt Ryssland som en icke 

tillräcklig viktig aktör att analysera. 

 

5.4 SSI- Militärdoktrin 2010 

Ryssland i världssamfundet 

Doktrinen uttrycker enligt SSI en blandad bild av den rådande globala säkerhetsutvecklingen 

Å ena sidan nämner man minskade politiska och militära hot men å andra sidan pekar man på 

användandet av militärt våld för att lösa konflikter. Den befintliga arkitekturen avseende den 

globala säkerheten ger inte samma förutsättningar för alla nationer till likvärdig säkerhet, 

vilket menas med ett all-europeiskt säkerhetsfördrag för att förebygga användning av våld av 

enskilda länder eller organisationer.
80

 Vidare så beskriver man vikten av samarbete med andra 

organisationer som exempelvis CSTO och OSCE för att stärka den kollektiva säkerheten, men 

även utveckla relationerna med EU och Nato inom detta område. Ett ryskt nationellt intresse 

som var i förgrunden i doktrinen var viljan att expandera kretsen av partnerländer för att 

gemensamt stärka den internationella säkerheten, vilket troligen är relaterat till 

medlemsstaterna i CSTO och SCO. Vidare så menar SSI att avseende det internationella 

säkerhetssamarbetet, så kommer ett väpnat angrepp mot CSTO utlösa repressalier.
81

  

 

Hot mot Rysslands säkerhet 

Tidigare doktriner har bara nämnt hot men denna doktrin tar även upp risker/faror. Hoten 

beskrivs endast i generella termer såsom att en drastisk försämring har skett av den militära 

och politiska situationen avseende mellanstatliga relationer, uppvisande av militära styrkor i 

närheten till Ryssland och dess allierade, etc. 

                                                 
80

 Blank, Russian Military Politics and Russia´s 2010 Defense Doctrine, sid 42. 
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Riskerna beskrivs mer specifika och riktar sig i stor utsträckning mot väst. Stor vikt läggs vid 

att beskriva riskerna med Nato strävan mot en global aktör samt utökning av dess medlemmar 

och militär infrastruktur närmare Rysslands gränser, som enligt SSI kan hänvisas till Georgien 

och Ukraina.82 

 

Säkerställa rysk säkerhet  

Skydd av ryska medborgare nämns på flera ställen i doktrinen vilket följaktligen innebär att 

Moskva ger rätten till sig själv att använda militära medel i utlandet, vilket enligt SSI är en 

konsekvens av Georgienkriget. SSI menar här att bildandet av ryska styrkor att användas 

operationellt utanför Ryssland, är ett resultat av detta. En annan aspekt som omfattar 

uppsättandet och träning av särskilda förband för användning i ryska ekonomiska intressen, 

kan förmodligen relateras till skydd av infrastruktur för energi såsom exempelvis i den 

arktiska regionen.
83

  

 

I intervjuer med Nikolai Patrushev innan militärdoktrinen släpptes, indikerade att en sänkning 

av kärnvapentröskeln skulle ske i och med militärdoktrinen 2010 och att man skulle införa 

möjligheten att använda kärnvapen i förebyggande syfte. Men så blev inte fallet, utan den mer 

prolongerande hållningen till användning av kärnvapen enligt doktrinen från 2000, var 

förmodligen på grund av de pågående USA-ryska förhandlingarna om ett nytt START avtal.
84

 

 

5.5 FOI – Militärdoktrin 2010 

Ryssland i världssamfundet 

Man uttalar en tydlig ambition att förhindra Nato utvidgning och att ge Ryssland ett starkt 

inflytande i utformandet av en ny säkerhetspolitisk arkitektur i Europa.
85

 Enligt FOI kritiseras 

förhållandet till USA i doktrinen där man lyfter fram de amerikanska planerna på ett 

antimissilförsvar, vilket då åsyftas i Tjeckien och Polen. I doktrinen får CSTO betydelse en 

framträdande roll, vilket framhålls som en rysk regional säkerhetsorganisation. Detta 

tillsammans med att OSS omnämns i sammanhanget av att skapa och utveckla 

unionsförhållanden samt att samarbetet med Vitryssland ska utvecklas, speglar enligt FOI 

Rysslands strävan att fortsätta hävda sin roll som regional stormakt i sitt närområde.
86

  

 

Hot mot Rysslands säkerhet 

Doktrinen definierar begreppen militär fara och militärt hot, vilka är nya begrepp för denna 

militärdoktrin i jämförelse med doktrinen från 2000. Enligt FOI så bedöms det i doktrinen att 

sannolikheten för att ett storskaligt krig som berör Ryssland har minskat men att militära faror 

växer i andra områden. Den viktigaste militära faran är genomgående Nato med dess 

utvidgning och Nato globala funktion som strider mot internationell rätt. Även upprättandet 

och gruppering av strategiska missilförsvar samt militariseringen av rymden nämns som 

militära faror.
87

 Nato utvidgningen och antimissilinstallationerna nämns som faror, inte 

militära hot. Som militära hot beskrivs enligt FOI bl.a. att Ryssland blir utsatt för en 
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 Blank, Russian Military Politics and Russia´s 2010 Defense Doctrine, sid 44. 
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informationsattack men även interna hot som väpnade illegala grupperingar på ryskt 

territorium.   

 

Säkerställa rysk säkerhet 

Doktrinen innehåller inget om asymmetrisk krigföring, vilket enligt FOI många analytiker 

kritiserat med motivet att de ryska väpnade styrkorna sedan flera år konfronterats med just 

denna typ av krigföring i norra Kaukasien. Doktrinen beskriver endast huvuddragen i en 

modern väpnad konflikt och inte som tidigare (2000) olika typer av militära konflikter och 

krig. FOI sammanfattar de väpnade styrkornas och andra truppers huvuduppgifter som;  

 
Där Ryssland anser sig har rätt att använda sin miltär för att avvärja aggression mot sig och/eller sina 

allierade, för att upprätthålla eller att skapa fred på uppdrag av Förenta nationerna (FN) eller andra 

strukturer för kollektiv säkerhet samt för att `skydda sina medborgare som befinner sig utanför Ryssland 

gränser´. Att skydda ryska medborgare utomlands anges också som en av många uppgifter som rysk 

militär har i fredstid.
88

 

 

Vidare tolkar FOI doktrinen 2010 att militären kan användas för att bevara ordningen i 

samhället vilket öppnar upp för att militären används i inrikes angelägenheter. Förmågan till 

mobilisering nämns vid flertal tillfällen i doktrinen, vilket enligt FOI är anmärkningsvärt då 

man samtidigt anser att risken för storskaligt krig har minskat. FOI menar att doktrinen ger 

signaler att det inte är akut eller nära förestående av ett storskaligt krig eller ett kärnvapenkrig. 

Ryssland förbehåller sig dock rätten att, enligt FOI, använda kärnvapen om Ryssland eller 

dess allierade utsätts för massförstörelsevapen, men även vid angrepp med konventionella 

vapen som hotar Rysslands existens. Bland de dimensionerade hoten i militärdoktrinen nämns 

inte kärnvapenhotet särskilt men spridningen av massförstörelsevapen och internationell 

terrorism omnämns som fara med en lägre prioritet.
89

 Enligt FOI så skiljer sig inte 

användandet av kärnvapen nämnvärt från militärdoktrinen 2000.  

 

5.6 Roger N. McDermott – Militärdoktrin 2010 

Ryssland i världssamfundet 

RMD menar att doktrinen sätter Nato som den största faran för den ryska säkerheten och att 

den Nato-ryska relationen är beroende av att Nato i framtiden inte accepterar medlemskap av 

länder som tillhört f.d. Sovjetunionen.
90

 RMD tolkar att Ryssland nu även tittar österut och 

mot Kina då man uppfattar att Kina genomför en reformering mot en högteknologisk 

konventionell militär styrka. Med detta menas inte att Kina skulle vara en potentiell aggressor 

i Eurasien utan att man från rysk sida skulle använda den kinesiska reformeringen som 

anledning till att själva utvecklas i den riktningen. Vikten av samarbete med CSTO och 

Vitryssland lyfter RMD fram vid flera tillfällen i sin analys. I kölvattnet av övningen ZAPAP 

som genomfördes 2009 är exempel där det bilaterala samarbetet med Vitryssland lyfts fram 

som viktigt men även etablerandet av en ny snabbinsatsstyrka inom CSTO.
91
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Hot mot Rysslands säkerhet 

Man gör en uppdelning mellan faror och hot i doktrinen, vilket möjliggjorde en fortsätt 

motsättning till Nato utvidgning utan att klassa det som ett hot utan som en fara, trots de 

pågående försöken till en återställning i relationerna med Nato och USA. Nato globala 

funktioner nämns även som en fara för Ryssland. Vidare så beskriver RMD att det ryska 

säkerhetstänkandet hade 2009 kommit fram till att en möjlig Nato invasion mot Ryssland 

hade minskats efter Georgienkriget 2008, vilket legitimerade nedmontering det gamla 

försvaret. Om inte de militära farorna och hoten som specificeras i militärdoktrinen är giltiga 

riskerar man att modernisera den ryska försvarsmakten mot fel typer av möjliga konflikter.
92

  

 

Säkerställa rysk säkerhet 

Medan en del kritiserade doktrinen för att ge ett vacklande stöd för pågående reform så finns 

där delar som signalerar behovet av förmågan till maktprojicering. Man fastställer rätten att 

sätta in militära förband utomlands för att skydda Ryssland och dess medborgares intressen 

samt den internationella freden.
93

 Det är enligt RMD tabu att nämna Kina i ryska 

säkerhetsdokument, men enligt RMD kan hot tre och fyra under vissa omständigheter åsyftas 

Kina.
94

 Många forskare blev förvånade över att det var så lite skillnader i den nya doktrinen i 

jämförelse med tidigare utkast, främst avseende kärnvapenanvändning.
95

 

 

Vidare under 2009 så förövades inom ramen för övningen ZAPAD en kärnvapenattack mot 

Polen, vilket enligt RMD skulle tolkas som en signal till Nato att ett sådant scenario var 

tänkbart och att man samtidigt ifrågasatte Nato artikel 5. Vidare är det enligt RMD tänkbart 

att övningsscenariot med en kärnvapenattack var ett test för att sänka tröskeln för 

kärnvapenanvändning vilket var tanken inför militärdoktrinen 2010, men även en markering 

gentemot Polen och Nato avseende planerna på det amerikanska missilförsvaret i Polen. 

Troligtvis är detta enligt RMD mer ett resultat av ”enskilda hökar” inom den ryska militären 

än en markant ändring av den ryska försvarspolitiken.
96

  

 

Sammanfattande analys 2010 

EU och FN berörs inte i RMD analys vilket författaren anser vara anmärkningsvärt. Generellt 

får FN roll en mer undanskymd position i analys 2010 till förmån för CSTO. Vidare så 

kommenterar de tre rapporterna att Nato fortfarande omnämns negativt men nu som en fara 

och inte ett hot. RMD påpekar även i sin analys att man från rysk sida konstaterat att risken 

för en Nato invasion mot Ryssland inte var sannolik efter Georgienkriget. Samtliga tre 

rapporter belyser enligt författaren tydligt CSTO och Vitsryssland, där man är överens om att 

Ryssland sätter mycket stor vikt vid ett samarbete inom CSTO för kollektiv säkerhet. En 

slutsats som författaren drar är att man kan tolkar detta som ett ryskt försök till en allians 

motsvarande Nato. 

 

Det som sticker ut är RMD tolkning avseende faror och hot, där Kina lyfts fram som en aktör 

som Ryssland mer och mer fokuserar på, vilket inte återfinns i doktrinerna. RMD hävdar även 
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att simulerade kärnvapenanfall mot Polen under en storövning 2009, ska tolkas som att man 

från rysk sida ville sända en signal till Nato om att planer på missilförsvar i Polen inte 

mottogs positivt. Vidare så indikerar författaren att det ges litet utrymme i samtliga tre källor 

att analysera och tolka det som doktrinen beskriver som uppgifter för den ryska 

försvarsmakten. Doktrinen berör de facto detta område ganska omfattande, varvid författaren 

anser att det möjligen borde intresserat forskare att analysera.  

 

5.7 En jämförande analys efter metaanalys av doktrinerna 

Den största genomgående trenden som författaren identifierat är att samtliga forskare berör 

Rysslands förhållande till internationella organisationer i bägge doktrinerna i en större 

omfattning än andra faktorer. Den gemensamma nämnaren i detta avseende är att samtliga 

berör bl.a. organisationerna Nato, CIS och CSTO. Detta anser författaren indikerar att 

forskare anser det essentiellt att bedöma den ryska retoriken gentemot internationella aktörer, 

möjligen när det ryska historiska arvet med stormaktsambitioner återigen är framträdande i 

retoriken. En brist efter metaanalysen anser författaren är varför inte forskarna exempelvis 

tolkat att man i doktrinen från 2010 inte berör FN i samma omfattning som i doktrinen från 

2000, men även varför EU inte omnämns i samma omfattning i doktrinen från 2010 som i 

doktrinen 2000.   

 

Vidare så kommer metaanalysen fram till att forskarna har en något divergerande uppfattning 

om rysk användning av kärnvapen. FOI uttrycker 2000 att det är en större osäkerhet om hur 

kärnvapen kommer att användas men även att det kan användas kärnvapen vid fler tillfällen 

än tidigare. Även RMD anser att doktrinen från 2000 är otydlig i detta avseende och har en 

varierande analys om varför man är otydlig. Generellt så anser man vid analys 2000 att man 

från rysk sida frångår den gamla principen om no first use av kärnvapen i och med 

militärdoktrin 2000. När man senare analyserar doktrinen från 2010 berör bl.a. SSI att denna 

princip övergavs redan i militärdoktrinen från 1993. 

  

Den som tar ut svängarna mer än andra i analysen av doktrinen från 2010 anser författaren är 

RMD, som ger sig in på att beskriva att Ryssland nu sneglar på Kinas högteknologiska 

utveckling och att man därmed från rysk sida ser på Kina som ett framtida troligt hot eller 

fara, vilket författaren kan tyckas märkligt då detta inte kan återfinnas i doktrintexten. Vidare 

beskriver RMD att de simulerade kärnvapen anfallen mot Polen under en övning 2009 kunde 

tolkas på flera olika sätt. Endera var det från rysk sida en signal till Nato att detta var ett 

tänkbart scenario och ifrågasättande av Nato artikel 5, men även ett test för att sänka 

kärnvapentröskeln inför den kommande militärdoktrinen 2010.  

 

Författaren kan i SSI och RMD analyser indikera försök till att hitta orsakssamband mellan 

retoriken i doktrinerna och omvärldshändelser. Exempelvis nämns erfarenheter från 

Tjetjenienkriget och Nato angrepp mot f.d. Jugoslavien 1999 som troliga orsaker till 

formuleringar i doktrinen 2000 men även Georgiens angrepp mot Sydossetien samt rysk-

georgiska kriget 2008 som influenser till doktrinen 2010.  

Det som författaren återigen tycker synliggörs är att Ryssland i början av 2000-talet känner 

sig mer hotad av omvärlden än i jämförelse med senare del av decenniet, främst med 

anledning av det ekonomiska läget men även den vid tillfället illa övade och utrustade ryska 

försvarsmakt. 
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Författaren kan konstatera att analyserna är generellt mindre omfattande av doktrinen från 

2000 än från 2010. Författaren uppfattar därmed ett större intresse för retoriken i analysen av 

den senare doktrinen, vilket indikerar en trendförändring avseende omvärldens intresse för 

Ryssland, sannolikt med anledning av ett ekonomiskt och militärt starkare Ryssland och att 

man därmed anser Ryssland som en potent stormaktsaktör. Detta anser författaren har ett 

kausalt samband med att man från rysk sida lyckats förmedla den ryska självbilden till 

omvärlden.  

 

Författaren konstaterar även att uppgifterna som åligger den ryska försvarsmakten 

genomgående inte berörs i analyserna i nämnvärd omfattning. Exempelvis tolkar ingen av 

forskarna innebörden av att Ryssland ska säkerställa beredskap för fredsbevarande insatser 

(2000) och antiterroristoperationer (2000), vilket borde vara essentiellt i analyser av 

militärdoktriner. Författarens tolkning blir att det finns en trend att det inte är intressant att 

analysera den ryska försvarsmaktens uppgifter och koppla dem till exempelvis vilka förmågor 

som behöver utvecklas, vilket kan tyckas märkligt i en analys av militära doktriner. 
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6. Diskussion  

I denna del diskuteras resultaten från analysen av doktrinerna och metaanalysen, men även 

den teoretiska anknytningen, som för denna studie är essentiell eftersom idémaktsteorin ger 

förklaringskraft till främst trendernas karaktär. Diskussionen ska alltså svara på 

forskningsfrågorna: Hur kan de mest påfallande trenderna i de militära doktrinerna från 2000 

och 2010 samt Vitboken 2003 karaktäriseras? Vad är de största likheterna och skillnaderna 

mellan militärdoktrinerna och Vitboken?  

6.1 De mest påfallande trenderna  

Ryssland är i ett globalt perspektiv ett litet land till invånarantal med sina 133 milj. invånare 

men samtidigt världens största land till ytan. I doktrinernas retorik anser jag man kan skönja 

ett uttryck för ett geografiskt dilemma där Ryssland uppfattar, i väster USA, Nato och EU, i 

söder extremistgrupperingar av olika slag, i öster Kina och Nordkorea samt i norr Arktis som 

troliga problemområden. Denna problematik tillsammans med omvärldshändelser som 

exempelvis Rysslands svaga ekonomi år 2000 och därmed ett beroende till väst samt dess 

mycket svaga militära kapacitet, anser jag kan förklara varför man uttryckte sig på visst sätt i 

doktrinen från 2000.  

 

Om man sen blickar fram mot Vitboken 2003 så hade Ryssland vid detta tillfälle uttryckt sitt 

stöd till USA i kampen mot terrorismen eftersom man från rysk sida ansåg att det var 

motsvarande problem man hade på sin egen bakgård i bl.a. Tjetjenien, vilket jag tycker 

förklarar den överlag positiva retoriken gentemot Nato och USA i Vitboken, främst gällande 

säkerhetssamarbete. Ryssland var samtidigt kritisk mot USA intervenering i Irak mars 2003, 

främst mot att det inte fanns en FN resolution, som jag anser ger en förklaring till varför det 

uttrycks en oro om ett försvagat FN.  

 

Vid tidpunkten för när militärdoktrinen 2010 publiceras, identifieras några omvärldshändelser 

som påverkat doktrininnehållet. Rysk ekonomi har återhämtats och man har genomgått den 

globala ekonomiska krisen utan större problem. Nato påbörjade år 2004 Air Policing uppdrag 

över de baltiska staterna samt Georgienkriget 2008 hade genomförts och utvärderats som en 

rysk strategisk seger och signal till omvärlden. Konsekvenserna av detta var bl.a. att Nato fick 

inta första plats i doktrinen som den största faran mot rysk säkerhet men även att det nu 

tydligt uttrycktes att ryska förband kunde användas utanför Rysslands gränser. Detta anser jag 

påvisar att Rysslands militärstrategiska problem har ett intimt samband med landets inre och 

yttre situation, dvs. landets allmänna säkerhetspolitiska läge. 

 

Rysslands nutidshistoria som en supermakt där man på vissa håll i den ledande eliten har svårt 

för att inse den verkliga förändringen och att ambitionen i varje fall är att återfå en 

stormaktsstatus, anser jag påvisar svårigheter med samordning på hög politisk och militär 

nivå. En slutsats i detta sammanhang är, att det i jämförelsen med främst doktrinen från 2010 

och Vitboken, kan indikeras motsättningar mellan de högre militära tjänstemännen och 

politikerna eftersom retoriken på så många områden divergerar. Denna slutsats anser jag 

styrks med uppgifter från den svenska försvarsavdelningen i Moskva, att den dåvarande 

generalstabschefen Jurij Balujevski vid en presskonferens 2006 uttryckte sin syn på 

kommande militärdoktrins innehåll trots att den dåvarande försvarsministern Ivanov tidigare 

förnekat att det arbetades med en ny militärdoktrin. Balujevski ska även vid denna tidpunkt 

uppgett i ett tal vid militärvetenskapsakademin att militärreformen fortsätter och kommer att 

fortsätta under obestämd tid, detta trots försvarsminister Ivanov redan 2003 förklarat att 
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militärreformen var avslutad.
97

 I detta sammanhang anser jag påvisa att kan man stödja sig på 

idémaktsteorins resonemang kring institutionaliserade tankar och idéer. 

 

Dessa reflektioner ger slutsatsen att det i företrädelsevis i Ryssland är komplicerat att utveckla 

knivskarpa doktriner med adekvat innehåll eftersom det finns så många påverkande faktorer. 

Doktrinutvecklingen under 2000-talet påvisar en stor osäkerhet hos ledande politiker och 

militärer att peka ut en tydlig riktning för den ryska försvarsmakten. I detta sammanhang 

konstaterar jag att gamla idéer och föreställningar är svåra att ersättas med nya, särskilt i den 

ryska kontexten där många, främst ledande militärer, verkar hållas kvar i den gamla bipolära 

maktstrukturen från kalla kriget. Vidare anser jag att det finns en tendens i den ryska militära 

yrkeskåren att ideligen understyrka att riskerna för en militär konflikt kvarstår, även om den 

ledande politiska eliten pekar på avspänning. Den mer aggressiva militära retoriken anser jag 

möjligen förklaras med en osäkerhet kring försvarsbudget och framtida reformering av den 

ryska försvarsmakten. 

 

En annan reflektion är den omfattande hotbeskrivning som återfinns i doktrinerna. Detta anser 

jag kunna förklaras med att man gentemot den ryska befolkningen rättfärdigar en modern 

försvarsmakt men även att man genom den breda beskrivningen av hot tillfredställer de olika 

grupperingarna i den ryska eliten. Som ett svar på den omfattande hotbeskrivningen, 

konstaterar jag att Ryssland i stort använder liknande retorik kring användandet av kärnvapen 

som krigsavhållande faktor, som man gjort det senaste halvseklet. Studien har främst gett mig 

ny insikt och reaktion i följande områden; 

 

 Rysslands påtagliga försök under 2000-talet till ett återtagande som en militär 

stormakt samtidigt som min uppfattning att man i den ryska retoriken beskriver hoten 

mot Ryssland mycket allomfattande och i vissa stycken överdrivna, vilket jag anser 

tyder på en strategisk vilsenhet. 

 En tydlig tendens att FN betydelse minskat och att CSTO roll som en viktig regional 

och global aktör har ökat under 2000-talet. Sannolikt är detta ett ryskt försök till att 

etablera en motvikt till Nato men även att man anser FN legitimitet som låg. 

 Den ryska försvarsmaktens uppgifter är omfattande beskrivna i dokumenten. 

Förvånande är varför detta inte analyseras av forskare från väst vilket borde vara 

essentiellt vid analyser av militärdoktriner. Särskilt borde uppgifterna analyseras i en 

kombination med hur doktrinerna beskriver de omfattande farorna och hoten. Enligt 

min bedömning så är det näst intill en omöjlighet för den ryska försvarsmakten att 

möta de beskrivna hoten men även att utföra de uppgifter som ges i doktrinerna.  

 Trendförändringar i främst de ryska dokumenten kan förklaras med att Ryssland 

sannolikt påverkas mer än andra länder av omvärldshändelser tack vare sitt 

geostrategiska läge, men även i stor omfattning av vilka personer som är ledande i 

utvecklingen av olika doktrindokument, vilket kan kopplas till idémaktsteorin. 

 

                                                 
97

 Försvarsmakten, Försvarsavdelningen Moskva, Försvarsassisten Henrik Ohlsén, En ny militärdoktrin i 

generalstabens byrålåda?, PM Dnr:Ö10:48/07, 2006-02-23, skickad till författaren  2012-03-14 av övlt Johan 

Huovinen försvarsavdelningen Moskva.  
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Jag anser det svårt att tolka och förstå de ryska doktrinerna. Min uppfattning är att de 

offentliga ryska doktrinerna inte är operationellt tillämpbara utan är av karaktären att ge 

signaler till omvärlden, d.v.s. deklaratoriska. Hur mycket av doktrinernas innehåll som bygger 

på erfarenheter och vetenskap och hur mycket är egentligen uttryck för militärstrategiska 

viljor, är frågor som man inte kan få svar på utan att möjligen intervjuat den elit som författat 

doktrinerna. Utan detaljerad insyn i arbetet på rysk strategisk nivå med doktrinarbetet är som 

jag tidigare konstaterat, svårt att påvisa sanningen om vad som påverkar doktrininnehållet. Ett 

första steg på vägen kan dock vara att sätta sig in den ryska perceptionen, dvs. hur man 

historiskt uppfattat sig själv i omvärlden och hur man uppfattar sig idag.  

 

6.2 Idémaktsteorin – en kraft att karaktärisera trenderna 

I ett försök att förstå retoriken i doktrinerna och Vitboken samt att bedöma trendförändringar, 

kommer jag att utifrån idémaktsteorin, såsom jag tolkat den, diskutera huruvida man kan finna 

förklaringar till doktrinernas sätt att uttrycka sig. Enligt kategorin världsåskådning finns det 

grundläggande övertygelser som påverkar individens sätt att tänka, vilket bl.a. återfinns i 

världens större ideologier. Kulturen och dess symboler och hur individen uppfattar sin 

identitet i denna kultur påverkar ett handlande. Om man sätter detta i en rysk kontext, kan 

man finna förklaringar som att de ledande politiker och militärer som ansvarar för bl.a. 

doktrinutveckling, har vuxit upp och varit aktiva i det gamla sovjetiska systemet, vilket 

sannolikt påverkar vilken retorik och förhållningssätt man har till hotet från Nato och USA, 

men även avseende den tydliga viljan att använda kärnvapen. 

  

Vad avser de kausala uppfattningarna, som teorin beskriver är föreställningar om relationen 

mellan orsak och effekt där det är individens tankar och tillvägagångssätt som uppnår målen 

och har sin tyngd genom samhällets elit. Med andra ord är det vilket strategi man ska använda 

för att uppnå de mål som är förankrade i samhällets principer om vad som är rätt och fel. I den 

ryska kontexten kan man tänka sig att denna kategori kan exemplifieras genom de skrivningar 

i doktrinerna om kärnvapenanvändning, som möjliggör ett rättfärdigande att bibehålla och 

utveckla kärnvapenförmågan. Det beskrivs en mängd faror och hot mot Rysslands säkerhet i 

doktrinerna, vilket man därigenom internt och externt kan försvara en stor och modern 

försvarsmakt, där orsaken är hotet och effekten är moderna förband. I detta sammanhang kan 

det indikeras en tydlig vilja att från den ryska eliten cementera en självbild, både inåt och utåt, 

som en stormakt med stora ambitioner att utvecklas. 

 

Vad gäller de vägar, som teorin beskriver, genom vilka idéer kan påverka politiska beslut, är 

det främst idéer som samordning och institutionalisering som man kan försöka översätta i en 

rysk kontext. Med idéer som samordning menar man att idéer påverkar det strategiska 

samarbetet så tillvida att idén utgör en samlingspunkt för att precisera handlingsvägarna då 

det finns olika uppfattningar i frågor som det ska fattas beslut på. I sammanhanget med den 

ryska doktrinutvecklingen kan det vara svårt att applicera denna kategori, men av vad som 

tidigare framgått, så divergerar Vitbokens omfattning och retorik på flertal områden i 

jämförelse med doktrinen från 2010. En orsak till detta kan vara att man i den politiska och 

militära eliten har haft olika uppfattningar om retoriken i doktrinen 2010 och tvingats 

kompromissa. 

 

Vad avser institutionalisering eller institutionaliserade idéer menas att idéer får en långsiktig 

påverkan genom att de införlivas i den politiska debatten men även hur den som äger idén 

hanterar den. De institutionaliserade idéer kan enligt teorin ha en påverkan även om de är 
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gamla och särskilt i tider då det är svårt att tyda den aktuella politiken. I en rysk kontext kring 

doktrinerna, återvänder jag igen till diskussionen kring eventuella motsättningar mellan den 

högre politiska och militära nivån. Troligen så finns det kvar gamla idéer från Sovjetimperiet 

som blivit institutionaliserade i såväl den politiska men framförallt den militära eliten.  

 

Sannolikt finns det gamla idéer om det stora hotet från väst och att dessa lever kvar i 

diskussionerna mellan högre militärer, där man i en tid av reformering och osäkerhet håller 

kvar vid det gamla och kända. Detta kan i sin tur vara ytterligare en förklaring till varför dels 

militärdoktrinerna från 2000 och 2010 är utformade på ett visst sätt och Vitboken på ett annat, 

men även varför man i doktrinen från 2010 inte ser några tydliga spår av Vitbokens mer 

omfattande och i vissa delar positiva beskrivningar. Slutsatsen är att militären 

institutionaliserade tankar och idéer hade stor inverkan på militärdoktrinen från 2010.  

6.3 Likheter och skillnader - doktrinerna och Vitbok 

Det finns på många områden en stor diskrepans mellan Vitboken och doktrinerna, då främst i 

jämförelse med doktrinen från 2010. Den största skillnaden mellan militärdoktrinerna och 

Vitboken är att den senare är mindre deklaratorisk och mer omfattande och beskrivande.  

 

I militärdoktrinerna och Vitboken har Nato och USA ansetts utgöra ett hot mot Rysslands 

nationella säkerhet, där man fortlöpande kritiserat Nato för sitt utökande engagemang. I 

Vitboken tycker jag man kan identifiera en mer positivare ton gentemot väst och då främst 

Nato och USA. Denna retorik återfinns inte i den senare doktrinen från 2010, vilket kan tyda 

på att den militära eliten av olika anledningar bortsett från Vitbokens resonemang helt eller så 

är det en medvetet tuffare attityd gentemot Nato och USA, där jag anser att den första 

förklaringen som mer sannolik. Härvid konstaterar jag att den ryska självbilden som stormakt 

strakt framträder, där den militära kontexten vars historiska kultur varit fokuserat på en 

huvudmotståndare, USA. 

 

En genomgående tydlig trend i alla de ryska dokumenten men även i forskningspublikationer 

anser jag vara att man lägger tyngd på att beskriva Rysslands förhållande till internationella 

aktörer, vilket avspeglar dels den ökade ryska ambitionen som en stor ledande aktör, men 

även omvärldens ökade intresse för landet och dess ökade militära kapacitet. Vidare så 

beskriver Vitboken att den ryska försvarsmakten ska innehålla permanenta beredskapsförband 

som utan mobilisering ska kunna utföra uppgifter på kort varsel.  

 

I doktrinen från 2010 kan man inte finna någon skrivning om stående beredskapsförband utan 

man fortsätter nämna mobiliseringsförmågan som en viktig faktor, vilket jag anser vara 

märkligt då en av de viktigaste slutsatserna efter Georgienkriget var behovet av 

snabbinsatsstyrkor som med kort varsel kunde sättas in. Den ryska strategiska 

avskräckningsstyrkan (SDF) omnämns endast i Vitboken och återfinns inte i militärdoktrinen 

vilket även detta är anmärkningsvärt då dessa förband ingår i den ryska försvarsmakten. 

Avsaknad av att SDF inte berörs i någon av forskningsrapporterna tycker jag är 

anmärkningsvärt eftersom man borde vara medveten om denna skrivning i Vitboken, även om 

nu forsningsrapporterna endast avhandlade doktrinen från 2010.  

 

FN ges i doktrinen från 2000 men även i Vitboken en större betydelse, vilket jag anser bero på 

att Ryssland ville stärka FN legitimitet, eftersom landet är en av fem permanenta medlemmar 

och därigenom kan säkerställa inflytande i världspolitiken, men även att man vid denna 

tidpunkt tillsynes var orolig för militära aggressioner utan FN-mandat. I doktrinen från 2010 
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uppfattar jag att man svänger i sin retorik mot att CSTO möjligen är på väg att ta över FN roll 

som en mer viktig aktör. Slutsats av detta är att Ryssland ser FN som en aktör utan auktoritet 

då FN under 2000-talet inte kunnat förhindra eller stoppa väpnade konflikter. Framhållandet 

av CSTO betydelse anser jag även kan ses som ett försök till att skapa en allians som på sikt 

kan mäta sig med Nato.  

 

Militärdoktrinerna från 2000 och 2010 har sammantaget fler likheter än olikheter. De är till 

sin struktur och omfattning lika där hotet från Nato, kärnvapenanvändning samt skyddet av 

ryska medborgare utomlands indikerar de viktigaste likheterna. Även om jag efter 

metaanalysen kunde identifiera en divergerande uppfattning i de olika forskningsrapporterna 

avseende kärnvapenanvändningen år 2000, så anser jag att retoriken är snarlik i båda 

doktrinerna men även i Vitbokens resonemang avseende kärnvapenanvändning.  

 

Min uppfattning efter denna studie är att de ryska doktrinerna är deklaratoriska, där innehåll 

och omfattning styrs hårt av den ledande ryska eliten, främst militären gällande 

militärdoktriner. Man kan även i en jämförelse med västerländska doktriner säga att de ryska 

doktrinerna fortfarande har en dogmatisk uppbyggnad som inte är föremål för offentliga 

diskussioner i Ryssland. Detta gör att dagens ryska doktriner skiljer sig markant från 

västerländska motsvarigheter, vilket innebär att en jämförelse av dessa inte på något område 

kan anses som adekvat. Det finns enligt min mening fortfarande en viss mystifikation kring 

Rysslands verkliga militära kapacitet i förhållande till vad man ger uttryck för i doktrinerna. 

 

6.4 Reflektion 

För att svara upp mot studiens syfte, anser jag att vald metod gav den bredd och djup som väl 

uppfyllde syftet. Motivet till vald tidsperiod var främst tillgängligt underlag men även att det 

under 2000-talet inträffat ett antal större omvärldshändelser. Det borde även i framtiden vara 

intressant att analysera kommande ryska säkerhetsdokument på motsvarande sätt som denna 

studie, men även att kritiskt tolka de forskningsrapporter som analyserat doktrinerna och ställa 

sig frågan, för vem skriver just denna forskare. Att använda idémaktsteorin var intressant, 

även om teorin är komplex, för att därigenom försöka påvisa varför man använder viss 

retorik. Jag bedömer denna teori som användbar för analyser av andra typer av ryska 

säkerhetsdokument, särskilt intressant då Vladimir Putin nu är inne på sitt andra decennium 

som ansvarig för rysk politik.  

 

Denna studie kan möjligen anses vara för beskrivande, men för att som i denna typ av studie 

av deklaratoriska dokument, kunna genomföra analyser och diskussioner, måste bakgrund 

objektivt och tydligt beskrivas utan att göra egna tolkningar. Sammanfattningsvis konstateras 

att en studie med analyser och tolkningar av deklaratoriska dokument är komplext särskilt då 

det förutsätter tillförlitlig information och en insikt i den rådande politiska 

maktkonstellationen, men även den säkerhetspolitiska utformning i det land som studeras.  

 

Förslag på vidare forskning är att analysera den säkerhetspolitiska retoriken under Putins 

kommande presidentperiod och analysera i vilken omfattning detta påverkar kommande 

doktriner, men även det nationella säkerhetskoncepten som ska vara styrande för rysk 

säkerhetspolitik. I detta sammanhang kan det vara extra aktuellt att fördjupa sig i kommande 

relation mellan Nato och Ryssland. Är uttalande från Nato generalsekreterare efter Vladimir 

Putins valseger den 5 mars en indikator på ett närmare samarbete? Rasmussen underströk i sitt 

uttalande åtagandet om att etablera ett ärligt strategiskt partnerskap mellan Nato och 
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Ryssland, som är överenskommet i Lissabonfördraget 2010. Rasmussen uttryckte även sin 

förhoppning om ett utvecklande samarbete kring missilförsvaret som skulle ge fördelar för 

såväl Ryssland som Nato. Putin underströk sina åtagande mot goda och stabila relationer med 

Nato.
98
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 http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_85022.htm, NATO Secretary General speaks to Russian     
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